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OBEC Vysoká nad Labem
Slovo starosty
Vážení spoluobčané!
Máme za sebou téměř polovinu letošního
roku, před sebou léto, období prázdnin a
dovolených. Využiji tedy této příležitosti a
pokusím se o průřez aktuálním děním v
naší obci a okolí.
Dlouhotrvající sucho pokračuje. Při
pohledu z rozhledny na sever a východ,
tedy směrem do lesa, jasně poznáte
borové porosty. Téměř všechny borovice
mění barvu ze zelené do hnědé, tedy
usychají. Letos poprvé jsme přistoupili k
hromadné „těžbě“ suchých borovic,
vytěžené dřevo jsme nechali navézt na
pozemek naproti poště, odkud bude postupně prodáváno občanům.
Stát si je vědom nebezpečí sucha a vyhlásil dotační program „Dešťovka“, ve
kterém přispívá občanům z oblastí
ohrožených suchem na pořízení nádrže
na dešťovou vodu a podobně. Bohužel
(nebo možná bohudík!) naše obec
nepatří mezi ohrožené obce a tedy naši
občané nemají nárok na dotace.
Obec
koupila od soukromých
vlastníků dva pozemky - cca 1000 m2
naproti poště a cca 1700 m2 u retenční
nádrže. Jedná se o investici do budoucna, o unikátní příležitost získat pozemky
v centru obce, pro její další rozvoj.
Pozemky budou zatím urovnány a využívány jako veřejné prostranství. O jejich
dalším využití se chceme poradit s Vámi, občany. Proto jsme připravili anketu
- viz dále ve zpravodaji.
V průběhu července a srpna proběhne
několik stavebních akcí, zaměřených
na zvýšení bezpečnosti, zejména dětí
a hůře pohyblivých občanů. Dojde k
úpravě retardéru u mateřské školy, spolu s úpravou parkoviště, chodníků a
vybudování osvětleného přechodu pro

chodce. U točny autobusu bude rovněž
nový přechod pro chodce, spolu s vyvýšenými nástupními ostrůvky a chodníkem. Dále budou vybudovány dva zpomalovací retardéry na Podlesí (podobné,
jako jsou v dolní uličce), zároveň s opravou některých obrubníků a propadlé krajnice. Poslední letošní investicí bude
položení nového asfaltového povrchu
kolem čistírny odpadních vod, namísto
původního prašného recyklátu.
Další stavební akce jsou drobnějšího
rázu - úprava odvodnění a instalace nové
lampy u bytovek, průběžné opravy
povrchu silnic, obrubníků atd.
Silnice v nových lokalitách jsou stále
ve vlastnictví developerské společnosti. Několik let jednáme a opakovaně
požadujeme to, co bylo kdysi dohodnuto
Mladší a starší přípravka FK Vysoká nad
Labem + trenéři na mezinárodním turnaji
PRAGUE CUP 2017
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mezi developem a obcí i jednotlivě s občany - převod silnic, chodníků a veřejného osvětlení do vlastnictví obce. Několik
let se nám dostává opakovaného
ujišťování, že právníci připravují potřebné
smlouvy a že to bude hotovo v řádu dnů
či týdnů. Není to tedy tak, že by obec
nějak komplikovala toto jednání. Opakovaně deklarujeme, že jsme připraveni vše
převzít do svého vlastnictví a správy, za
podmínek, které jsme si spolu dohodli na
jednáních již v roce 2012. Bohužel,
neexistuje žádný zákon, který by donutil
developerskou společnost předat obci
vybudovanou infrastrukturu.
Rušení nočního klidu, resp. možnost
povolení hlasitých akcí po 22. hodině je
od letoška možno pouze se souhlasem
zastupitelstva obce a tato výjimka musí
být předem zveřejněna na úřední desce
obecní vyhláškou. To je samozřejmě
velmi nepraktické, takovou vyhlášku
obce většinou vydávají jednou ročně a
dávají výjimku pro tradiční, předem
ohlášené akce. Rušení nočního klidu
může být nově posuzováno jako přestupek se sazbou až 10 000 korun pokuty. Případný organizátor akce, u které se předpokládá, že potrvá přes 22.
hodinu, musí tedy dát žádost o její povolení na obecní úřad již několik měsíců, nejlépe rok, před jejím konáním.
Osobně toto považuji za další zbytečnou komplikaci a úředničinu, kterou nás
naši zákonodárci zásobují. Věřím, že
případní organizátoři různých rodinných
zahradních oslav nebudou žádat rok
předem o výjimku, ale domluví se se
sousedy a zvolí takový průběh oslavy,
aby nedošlo k rušení nočního klidu.
Přeji všem krásné léto, plné odpočinku a pohody!
Ing. Jiří Horák, starosta

Stavba cyklostezky se blíží, máme stavební povolení!
Pět let práce, stohy dokumentů, výkresů,
smluv, desítky jednání s vlastníky pozemků i na úřadech. Konečně je to tady
- máme stavební povolení na první
etapu cyklostezky z Hradce Králové
do Vysoké nad Labem! Pravomocné
bude cca koncem července 2017.
Nyní můžeme vypsat výběrové řízení na
dodavatele stavby a mezitím budeme

čekat na rozhodnutí o přidělení dotace.
My, tím myslím Dobrovolný svazek obcí
Hradubická labská (sdružuje je 9 obcí
ležících na trase cyklostezky), který je
investorem stavby a jehož jsem od jeho
založení v roce 2012 výkonným ředitelem. Cyklostezka bude mít asfaltový
povrch, bude 3 metry široká, s půlmetrovými zpevněnými krajnicemi.

První, cca 5 km dlouhý úsek této cyklostezky bude začínat v Hradci Králové ve
Třebši poblíž Penny marketu, povede
podél Labe až k mostu u Vysoké a zde
bude trasa převedena na pravý břeh. Na
katastru Třebše je slepé rameno Labe,
přes něj povede most - lehká lávka
(podobná jako u zimního stadionu v
Hradci Králové) s rozpětím více než 50
metrů.
Pro nás je důležitá informace, že současně bude postavena cca 600 m dlouhá napojovací větev cyklostezky, od
sportovní haly ve Vysoké až k mostu, a
to včetně stromořadí podél ní.
Na mapě níže je trasa této první etapy
vyznačena zeleně. Více informací zde:
http://www.hradubickacyklostezka.cz/.

Letos to už to celé postavit nestihneme,
ale příští rok určitě!
Jiří Horák
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Využití zakoupených pozemků pro další rozvoj obce, názor občanů
Obec zakoupila dva pozemky pro svůj
další rozvoj. Oba mají výbornou polohu v
centru obce a naším úmyslem je využít
je v souladu se zájmy občanů.
Dovolte mi shrnout výchozí situaci a náš
pohled na věc. Před více než 15 lety
začala developerská společnost vykupovat soukromé pozemky, tehdy pole v
okolí obce. Záměrem developera je samozřejmě vydělat peníze, tedy z co největší plochy udělat stavební parcely,
nikoli za sebou zanechat urbanisticky
krásné řešení obce. Proto nové lokality
vypadají tak, jak vidíme dnes - úzké silnice, chybějící chodníky, minimální prostor podél silnic, minimum zeleně, žádný
prostor pro volný čas či komunitní využití. Vše probíhalo, bohužel, v souladu se
zákonem a s tehdy platnou územně plánovací dokumentací, schválenou tehdejším vedením obce. Připomenu, že v
roce 2009 byl naší obci, jako první obci v
ČR, zrušen územní plán, právě z důvodu
nadměrných záborů zemědělské půdy.
Byl vypracován nový územní plán, který
platí od roku 2011, ten ale musel respek-

tovat již rozparcelované lokality. To je
pochopitelné, lidé si parcely v dobré víře
koupili a draze zaplatili. Takže v tomto
novém územním plánu jsme mimo jiné
co nejvíce omezili další zástavbu na
orné půdě.
Období překotného růstu je za námi.
Volné parcely již téměř nejsou, počet
obyvatel se pomalu ustaluje okolo čísla
1620. Je třeba přemýšlet na tím, jaké
vybavení obce ještě schází, co by
prospělo obci a občanům.
Proto jsme koupili dva stavební pozemky
v centru obce a předkládáme Vám předběžný návrh na jejich využití, spolu s
prosbou o Vaše nápady a podněty. Máme představu, že do podzimu budeme
shromažďovat a vyhodnocovat Vaše
náměty. Pak z nich vytvoříme zadání pro
projektanty a vypíšeme architektonickou
soutěž. Zapojíme širokou veřejnost včetně studentů architektury. Vybereme vítězný projekt a zahájíme územní a stavební řízení. Budeme sledovat dotační
tituly, projekt by měl splňovat jejich podmínky. A nakonec to postavíme.

2
retenční nádrž

obecní úřad a MŠ

1

Časový horizont: pro nákladnější akci
cca 5 let. Za tuto dobu budeme již mít
splacený úvěr, který jsme si vzali na
stavbu sportovní haly.
Pozemek č. 1: parc. č. 1460/1 a 24/3
naproti poště, cca 1000 m2. V současné
době je tam složené dřevo, probíhá postupná navážka lepší hlíny. Na podzim
bude pozemek zatravněn a užíván jako
ostatní veřejná prostranství.
Pozemek č. 2: parc. č. 97/34 a 247/1 za
retenční nádrží, cca 1700 m2. V současné době je zatravněný, na podzim bude
urovnán a užíván stejně jako ostatní
veřejné prostranství.
Návrh využití: postavit na jednom z
pozemků víceúčelový obecní dům. Současná kancelář účetní a starosty by se
uvolnila pro potřeby mateřské školy, ze
zasedací místnosti obecního úřadu by
vzniklo další oddělení MŠ.
Co by nový obecní dům měl obsahovat:
• dvě kanceláře pro administrativu a
jednu pro starostu
• zasedací místnost nebo víceúčelový
společenský sál
• důstojné prostory pro knihovnu, ze
které by se mělo stát kulturní či společenské centrum.
• prostor k pronájmu pro služby
(kadeřnictví, kosmetika, fyzioterapeut,
masáže M?)
• prostor k pronájmu pro ordinaci lékaře
• prostor pro poštovní úřad
• technické zázemí a archiv
• parkoviště před obecním domem „na
návsi“
• ???
Prosíme občany, aby svůj názor na
výše uvedený záměr a případné nápady a podněty doručili písemně do
konce srpna 2017 na adresu obecního
úřadu či E-mailem na:
starosta@vysoka-nad-labem.cz
Jiří Horák

FK Vysoká nad Labem - zhodnocení sezóny 2016/2017
Vysocký fotbal má za
sebou další sezonu, ve které
se v dospělé kategorii představil náš „A“ tým v Krajském
přeboru a „B“ tým v Okresním přeboru.
Áčko se po celý ročník drželo v lepší polovině tabulky, kdy zvlášť
první polovina jarní části nás zastihla ve
výborné formě a dostali jsme se po sérii
šestí vítězství v řadě na dostřel prvnímu
místu. Bohužel nás pak výrazně ovlivnila
zranění a skončili jsme tak na 8.místě.
Nutno podotknout, že nám scházely dva

body na bramborovou pozici. Ve vyrovnané a silné konkurenci jsme nepropadli
a naopak jsme kolikrát byli soupeři za
předvedenou hru chváleni.
Béčko po loňské nováčkovské zkušenosti v nejvyšší okresní soutěži potvrdilo staré známé pravidlo, že druhá sezona bývá nejtěžší. Nadšení z postupu
opadlo a nastala krutá realita. V drtivé
většině zápasů jsme nebyli konkurenceschopní a až na pár světlých okamžiků
jsme se soutěží víceméně protrápili.
Sestup ale nebereme jako tragédii a
konec světa. Ve III.třídě nás čekají vyStrana 3

rovnanější zápasy a s vítězstvími se
dozajista vrátí chuť do fotbalu.
V příští sezoně čekají naše áčko
zápasy s nedalekou Třebší, což jsou
vždy derby jako řemen. Tímto zveme
všechny fanoušky na další fotbalovou
sezonu do našeho krásného a útulného
areálu, kde o zajímavé okamžiky a
spoustu gólů nikdy nebyla nouze.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem
fanouškům, příznivcům a sponzorům,
kteří nám v této době pomáhají, byť
fotbal kosí jeden skandál za druhým a
důvěryhodnost klesá.
Jan Píša

Tým dětí a mládeže FK Vysoká nad Labem roste a má úspěchy
Mladší žáci odehráli na jaře 6 mistrovských utkání a 2 přátelské zápasy. Za
mladší žáky hrají: Filip, Standa, Terezka,
Matěj, Milan, Matyáš, Vojta, Honza, Petr, Roman, Kuba, Martin, David, Tomáš,
Tobiáš, Martin, Adam. Mladší žáci 3
utkání vyhráli, když porazili týmy Lovčice, Třebeš dívky, Předměřice nad Labem a prohráli s týmy Slavia, Kratonohy,
Nepolisy. Mezi soutěžními zápasy jsme
odehráli 2 přátelská utkání s kvalitním
týmem SK Býšť, který jsme porazili 3:2 a
4:1. Chci pochválit celý tým za jarní sezónu, která se nám vcelku vydařila.

Na jaře 2017 k nám z Třebše přišlo 5
nových hráčů: David, Martin, Tomáš,
Kuba, Tobiáš, kteří se velmi dobře zapojili do našeho týmu. Jsem velice rád, že
u nás zůstanou a budou přínosem pro
náš tým a budoucnost našeho fotbalového spolku. Samozřejmě nesmím zapomenout i na další nové hráče Martina a
Jonáše, kteří se též dobře zapojili.

V srpnu 2017 se mládež rozšíří o nový
tým starších žáků ročníky 2003-2004, za
který budou hrát (Dominik, Standa, Ondra, Jonáš, Vojta, Matěj, Terezka, Petr,
Honza). Přeji, aby se jim fotbalově dařilo
a úspěšně nás reprezentovali.
Mimo pravidelných tréninků jsme navštívili s mladšími žáky kino a přidali jsme
třetí tréninky (běháme a jezdíme na kolech v lese).
V sobotu dne 17. 6. proběhl venkovní
turnaj ve Vysoké nad Labem. Turnaje se
zúčastnilo 6 týmů AFK Horní Jelení, TJ
Slavoj Předměřice nad Labem, SK Býšť,
TJ Velichovky, SK Mnětice a
domácí tým FK Vysoká nad Labem. Mladší žáci FK Vysoká nad
Labem obsadili krásné 3. místo!
Novou sezónu začínáme od středy 16. 8. letním soustředěním.
Po celou dobu budou mít trenéři
jednotlivých
týmů
připravený program,
se kterým na začátku seznámí hráče.
Na závěr bych rád
poděkoval všem hráčům
mladších žáků za jejich
přístup, vzrůstající výkonnost, týmovou spolupráci.
Opravdu jsem rád, že se
nám společně s Pavlem
podařilo vybudovat dobrý
kolektiv. Moc děkuji rodičům

za trpělivost, spolupráci a budeme se
těšit na vzájemnou spolupráci v další
sezóně. Velký dík patří našim sponzorům, kteří nás finančně podporují.
Minipřípravka
Naši nejmenší hráči odehráli svojí první,
jarní, venkovní sezónu. Za minipřípravku
hrají: Šimon, Valy, Alžběta, Verunka,
Tomáš, Kuba, Honzové, Vojta, Míša,
Lukáš, Alex, Tadeáš, Štěpán.
Minipřípravka hrála systémem 4 turnaje,
4 týmy, každý s každým. Vedli si opravdu výborně, ze 4 turnajů 2 vyhráli, jednou se umístili na 2. a 3. místě. Dali více
gólů, než jsme sami čekali (78 gólů).
Góly dávali skoro všichni Šimon, Valy,
Alžběta, Verunka, Tomáš, Kuba, Honzové, Vojta, Míša, Alex. Tým minipřípravky
trénují Roman a Vladislav.
Děkujeme celému týmu, včetně rodičům.
Kamil Šic

Mladší a starší přípravka FK Vysoká nad Labem nás reprezentovala na
mezinárodním turnaji PRAGUE STRAHOV CUP v červnu 2017

Ani jeden tým na turnaji ostudu neudělal.
Mladší přípravka odehrála šest zápasů
(dvě výhry, tři prohry a jedna remíza).
Hrálo se pro nás nezvykle na velkém
hřišti o rozměru 60 x 40 m, 6+1, ale to
jsme věděli a snažili jsme se na to naše
svěřence připravit. Hned v prvním utkání
naše přípravka porazila polský tým Forza Wroclav 5:1 po brankách Tobíka (3) a
Sama (2), ve druhém nás porazil pozdější vítěz turnaje TSG Balingen z Německa 12:0.
Radost se na soupeřovu hru koukat, to

byl cvrkot. Ve třetím utkání náš tým podlehl po boji rakouskému SC Wiener Viktoria 6:1 (Tobík), první poločas jsme
prospali a prohráli 6:0, druhý poločas
jsme vyhráli po neskutečně bojovném
výkonu 1:0 před početnou diváckou podporou, která za námi na Strahov dorazila. Rodičům za to moc děkuji. Čtvrtý
zápas byl pro nás vítězný, 2:1. Po výborném kolektivním výkonu jsme přehráli
tým Loko Vltavín. V pátém jsme opět
narazili na polský Forza Wroclaw a přes
náš tlak po celý zápas, jsme nepřekonali
polskou obranu a prohráli 1:0.
Poslední zápas v nepřetržitém
dešti skončil 0:0 a po penaltovém rozstřelu odešli jako vítězové pražští Loko Vltavín.
Z turnaje jsme si odvezli krásné
medaile, pohár za konečné páté
místo, pohár za FAIR PLAY hru,
kterého si moc vážíme, spoustu
zážitků a zkušeností, které nás
můžou posunout zase o kousek
dál.
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Ve volném čase jsme navštívili centrum
Prahy, stadion AC Sparta Praha, kde
jsme měli zajištěnou prohlídku, která
byla velice zajímavá a všem se moc
líbila.
Své první mezinárodní zkušenosti získávali: Drábek Michal, Čermák Tobiáš,
Novotný Tomáš, Vítek Vojtěch, Pacák
Radek, Škvrna Jáchym, Kleiber Ondřej,
Handlová Valentina, Daňo Jan, Podlipný
Marek, Schestag Vojtěch, Kopiště Samuel. O jejich komfort se starali: Libor,
Štěpán, Vláďa a Tomáš. Libor Drábek

Basketbalisté B-týmu Vysoké vyhráli okres!
Místní BK Vysoká
nad Labem má za
sebou druhou kompletní sezónu, která
přinesla spoustu důležitých momentů. Do
letošního
ročníku
kromě dvou týmů
mužů zasáhla také naše mládežnická
družstva v kategorii U11 a U12.

Vlajkovou lodí je naše A-mužstvo hrající
2. ligu. Po první polovině sezóny se zdálo, že splnění předsezónního cíle zachránit se, nebude problém. Tým se
držel v klidném středu tabulky a nic nenasvědčovalo tomu, že muži budou bojovat o druholigovou příslušnost, kterou
se nakonec nepodařilo uhájit. Vysocký
fanoušek však nemusí smutnit, na 2. ligu
se bude chodit dál, jelikož nám ji přepustil vítěz Východočeské
ligy Rychnov nad Kněžnou.
Skvělým výsledkem naopak skončila sezóna pro
náš B-tým hrající Královéhradecký okresní přebor. Dlouhodobou část
letošního ročníku jsme
zakončili na pěkném 3.
místě, z kterého jsme
postoupili na závěrečný
turnaj, ve kterém se rozhodlo o celkovém vítězi
soutěže. Naše forma
vygradovala natolik, že
jsme si postupně poradili
se všemi soupeři a po
několikaleté odmlce dosáhli na titul!
Nesmíme
opomenout
naše nejmenší. Dvě družstva dětí v kategoriích

Vítězný B-tým

Děti U12 BK Vysoká při zápase s Loko Trutnov

U11 a U12 dělají trenérům radost nejenom hojnou účastí na trénincích, ale i
rapidním zlepšením ve druhé polovině
sezóny. Toto je ta nejlepší motivace do
další práce s našimi nadějemi.
Od nové sezóny se náš klub rozšíří také
o tým žen, které budou nastupovat v
krajském přeboru.
Věříme, že nám zachováte přízeň a i v
příští sezóně dorazíte v hojném počtu na
vysocký basketbal!
Pavel Pour

V naší sportovní hale se hraje také florbal
Florbalový klub Hradečtí lvi – FBC Sion
je součástí DDM Sion – střediska volného času. Klub je registrová u České
florbalové unie ( ČfbU ) jako oficiální
florbalový klub a jeho historie sahá až do
počátků florbalu v Čechách. Vizí klubu je
být klubem, jak pro závodní hráče, tak i
pro další, kteří chtějí jenom zažít radost
ze sportu. Pro obě skupiny chceme vytvářet ideální podmínky tak, aby jim florbal přinášel co nejvíce zábavy a radosti
z pohybu. V současné době jsou trénovány všechny mládežnické kategorie

pod vedením trenérů s licencí ČFbU a
pod dohledem metodika, který je součástí týmu a plánuje tréninky pro jednotlivé kategorie. Naši hráči hrají nejvyšší
soutěže ve svých kategoriích.
V letošním roce se starší žáci účastnili
nejprestižnějšího mezinárodního turnaje
Gothia Cup ve švédském Goteborgu.
Každý rok do Švédska, nejúspěšnější
florbalové země, přijíždí mladí florbalisté, aby poměřili síly s týmy z celého světa. Týmu U 14 Hradeckých Lvů se podařilo v obrovské konkurenci vyhrát skupinu
bez porážky a následně se umístili na celkovém 5. místě. Úspěch
je o to větší, že tým
U14 FBC Sion se
umístil i před nejslavnějším českým klubem
Tatranem Střešovice a
ve Švédsku podlehl
jedině vítězi celého
Gothia Cupu.
Letos již druhým rokem
trénujeme i v hale ve
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Vysoké. V současné době máme 27
hráčů z Vysoké nad Labem v kategorii
přípravka a elévové.

Naše děti hrají společně s hráči trénujícími v Hradci Králové Královehradeckou
ligu přípravky a elévů. Bohužel naše
hala nesplňuje podmínky ČfbU pro pořádání oficiálních turnajů, proto zde hrajeme pouze přátelské zápasy proti hráčům
z HK.
V závěru našeho představení mi dovolte
poděkovat za obětavou pomoc rodičů a
popřát malým florbalistům hodně radosti
ze sportu.
Za trenéry:
Veverka

Milan

Ševčík,

Tomáš

Co nového u hasičů
11. března pořádali
hasiči po Vysoké sběr
železného šrotu. Podařilo se nasbírat čtyři
kontejnerové Avie a
dva přívěsné vozíky.
Všem, kteří se na sběru podíleli děkujeme.
24. března byla vysocká jednotka JPO
V. oficiálně zařazena do plošného pokrytí požární ochrany v systému IZS. Velitel
JSDH obce ve spolupráci s HZS KHK
provedl zkoušku rotační sirény umístěné
na MŠ a zároveň svolávacího zařízení
pro členy JSDH.
26. března měla JSDH obce historicky
první ostrý vyhlášený výjezd k lesnímu
požáru - rozhořelé ohniště bez dozoru v
katastru obce Vysoká nad Labem cca
500m za Roudničkou.
8-9. dubna provedla JSDH obce po Vysoké povinnou revizi nadzemních i podzemních požárních hydrantů.
30. dubna JSDH obce asistovala s dopravním automobilem u pálení čarodějnic. Pro dohled u pálení byla přichystaná
káď a plovoucí benzínové čerpadlo. Děti
si mohly vyzkoušet zavodněný proud a
přistavený terč.
23. května velitel JSDH obce Radek
Košťál ve spolupráci s HZS KHK zasahoval u č.p. 75. V obecním lese ohrožovaly tři suché borovice svým náklonem
rodinný dům a zahradní domek. Pomocí
lezeckého vybavení hasiči ořezali koruny

žárních útoků a v krytém stání se postupně seznamovali s technickým vybavením vysockých hasičů.
4. června na dětský den byla pro děti a
veřejnost přichystána vysockými hasiči
ve spolupráci s týmem První Pomoc Živě
PP SHOW a dynamická ukázka vyproštění zraněných osob z havarovaného
vozidla. Děkujeme všem figurantům z
havarovaného vozidla za odvahu. Mezi
figuranty byla i členka našich mladých
hasičů Barbora Tachecí. Na místě byla
také možnost prakticky si vyzkoušet
poskytování první pomoci.
Radek Košťál, velitel JSDH Vysoká nad
Labem, www.sdhvysokanadlabem.cz

stromů a lanovými navijáky přetáhli borovice bezpečně k zemi.
28. května JSDH provedla praktický nácvik se člunem. Cílem bylo seznámit se
s pořízeným vybavením a proškolit se na
práci na vodě. Členi výjezdové jednotky
obce převezli gumový člun s příslušenstvím na náplavku pod splav a sjeli Labe
až do Kunětic. V případě povodní je jednotka schopna člun naložit na dopravní
automobil a pomoci v zatopených oblastech po celé ČR.
30. května jsme zakončili kroužek malých hasičů. Naši malí Soptíci se toho
mnoho naučili o systému požární ochrany, započali s praktickým nácvikem po-

Hry bez hranic 2017 se hrály u nás ve Vysoké!

Letošní HRY BEZ HRANIC proběhly
opět po 6 letech u nás ve Vysoké, a to v
neděli 11. června 2017 od 14 hodin ve
sportovním areálu.
Připomínáme, že se jedná o sportovnězábavní klání mezi sousedními obcemi:
Vysoká nad Labem, Opatovice nad Labem, Praskačka, Pohřebačka, Čeperka
a Libišany.
Téma letošního ročníku bylo: "FOTBAL,
TO JE HRA!" a organizaci si vzali na
starost fotbalisti FK Vysoká.
Soutěžní disciplíny samozřejmě úzce
souvisely s fotbalem. Na travnatém hřišti

si soutěžící vyzkoušeli člunkový běh a
fotbalový běh v pytlích, poté následovaly
fotbálky. Osmičlenný soutěžní tým z
každé obce se rozdělil na dvě družstva:
6 lidí hrálo "lidský stolní fotbálek" a dvojice šla hrát plážový fotbal. Hrálo se systémem každý s každým, s plným nasazením a za mohutné podpory diváctva.
Naši obec reprezentoval silný tým ve
složení:
Dospělí: Magda a Michal Kleiberovi,
Gábina Richterová, Jiří Černý
Děti: Láďa Daňo, Adam Kropáček,
Marie Richterová, Valérie Handlová.
V proběhu hry došlo v našem týmu
i k personální změně. Maruška
Richterová si v zápalu boje při
plážovém fotbalu zlomila malíček
na noze. Jako náhradník nastoupila Julie Kleiberová.
Pořadí:
1.Vysoká nad Labem
2.Praskačka
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3.Čeperka
4.Pohřebačka
5.Opatovice nad Labem
6.Libišany
Celkovým vítězem 12. ročníku Her bez
Hranic se stala obec Vysoká nad Labem, která vyhrála jak v kategorii dětí,
tak dospělých, a samozřejmě i v celkovém součtu.
Děkujeme všem soutěžícím i organizátorům a věříme, že se příští rok zase sejdeme.
Jiří Horák

Vysoká nad Labem získala ocenění v soutěži Vesnice roku!

V květnu letošního roku objížděly hodnotitelské komise všech 213 obcí, které
podaly přihlášku do 23. ročníku této soutěže. Soutěž vyhlašují Spolek pro obnovu venkova, Ministerstvo pro místní rozvoj, další vyhlašovatelé. Hodnotí se celková tvář vesnice, infrastruktura, vybavení, koncepce rozvoje, společenský a
kulturní život a další kritéria.

Desetičlennou komisi složenou převážně
ze starostů, pod vedením starosty obce
Přepychy, loňského vítěze, jsme provedli
naší obcí. Prohlédli jsme si ji z rozhledny, projeli jsme novou zástavbou, zastavili jsme u pomníku a ve školce, ukázali
jsme sportovní halu a areál, a skončili
jsme v nově opraveném Penzionu Hubert u malého občerstvení.
Komisi se u nás velmi líbilo, o čemž
svědčí to, že jsme získali hned dvě ocenění:

1. Cena hejtmana za vybudování zázemí pro sport + finanční ocenění 25 tisíc
korun
2. Zlatá cihla v Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje v roce
2017, kategorie C – nové venkovské
stavby - rozhledna.
Podrobnosti o soutěži zde:
http://www.vesniceroku.cz/
Slavnostní vyhlášení a předání cen proběhne v obci Přepychy dne 19. srpna
2017.
Jiří Horák

Staré fotografie a dokumenty ukazují proměny naší obce
Mám vždy radost, když mi někdo donese
starou fotografii či nějaký jiný dokument
vtahující se k historii obce. Rád se s
Vámi podělím o poslední přírůstky.
Zcela vpravo je Domovský list vydaný v
roce 1932 pro paní Jarmilu Šejvlovou.
Podepsán je za obec Antonín Salavec,
starosta, a Bohuslav Šotola. Všimněte
si, že tehdy naše obec patřila pod
„Politický okres Pardubice“. Do okresu
Hradec Králové byla naše obec zařazena až po II. světové válce. Domovský list
byl důležitý doklad, jímž se prokazovala
příslušnost k obci a získával se buď narozením nebo provdáním se, případně
rozhodnutím obecního zastupitelstva.
Držiteli dával právo nerušeného pobytu v
obci a právo chudinského a vdovského
zaopatření, tedy o „své“ chudé a potřeb-

né se tehdy musela postarat obec, nikoli
stát, jako je tomu dnes. Držiteli také dával právo volit do obecních orgánů. V 19.
století sloužil i jako cestovní doklad, pro
cestu do zahraničí musel být opatřen
vízem.
Další dvě fotografie zobrazují sál hostince U Seidlů, dnes U Salavců, tehdy využívaného jako sokolovna. Všimněte si
nápisu „SOKOL“ u horního okraje okna,
dole pod ním je zřejmě sokolská vývěska s informacemi o činnosti.
Domovský list i tyto dvě fotografie laskavě poskytla paní Kočírková, za svobodna Šejvlová, z Vysoké nad Labem.
Fotografii vlevo dole jsem získal od rodiny Krpatových. Je téměř 60 let stará,
malý cyklista je Jiří Krpata. Nás ale více
zajímá okolí. Je to fotografováno na sil-
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nici přibližně před parkovištěm pod rozhlednou, záběr je směřován směrem
dolů k točně autobusu. Všimněte si krásné žulové dlažby na silnici (ta je zřejmě
stále pod dnešním asfaltovým povrchem) a příkopů po stranách, s dřevěným mostkem z kulatiny. Stavení vpravo
je Jakoubkovo, v domě vlevo s plaňkovým plotem bydleli Jeníkovi, později
Kejklíčkovi. Oba domy už dávno nestojí.
Pro porovnání přikládám fotografii stejného místa dnes.
Jiří Horák

Autobusové spojení MHD, posun nebo přidání spojů
Autobusové spojení do Hradce Králové
zajišťují spoje MHD č. 18 a 20. Dopravní
Podnik města Hradce Králové (DPMHK)
jako každoročně touto dobou připravuje
změnu jízdních řádů a sbírá připomínky
a podněty.

Prosíme občany, aby své návrhy na
přidání nebo časový posun spoje
adresovali na starosta@vysoka-nadlabem.cz, nebo doručili písemně na
obecní úřad, a to nejdéle do
10.7.2017.

Požadavky občanů budou vyhodnoceny
a projednány s DPMHK, který posoudí
jejich reálnost a finanční náklady. Pokud
se to povede, pak naše návrhy budou
zahrnuty do nového jízdního řádu
platného od podzimu 2017.
Jiří Horák

Bezohlední řidiči, možnosti řešení
Před několika dny jsem dostal rozhořčený dopis od obyvatelky obce, ve kterém
nám vytýkala, že se nijak nesnažíme
zabránit bezohledným řidičům v riskantní
jízdě přes obec. A že stavíme retardéry
tam, kde nikdo nejezdí, místo abychom
postavili obchvat kolem obce nebo alespoň radary, který by měřily rychlost na
průjezdu obcí.
Uvědomil jsem si, že takto to mohou
vnímat i další občané, proto zde uvádím
svou odpověď, jen lehce upravenou.
Dobrý den, máte pravdu, někteří řidiči
jezdí rychle a bezohledně. Takže co s
tím – bohužel nemáme mnoho možností.
Hlavní silnice kolem hospody U Salavců
patří Královéhradeckému kraji, tedy
obec do ní nemůže a ani nesmí investovat. Cca před 5 lety jsme postavili autobusovou zastávku a osvětlený přechod,
bylo to dost složité, směňovali jsme pozemky atd., to bylo jediné, co šlo.
Retardéry stavíme na silnicích ve vlastnictví obce. To můžeme. Bohužel je
nelze postavit na té hlavní silnici.

Obchvat Vysoké máme v územním
plánu v územní rezervě. V době, kdy
jsme územní plán zpracovávali, počítalo
se s tím, že stavba rychlostní komunikace R35 Opatovice – Časy bude mít křižovatku u Bukoviny. Tedy obchvat Vysoké by postavilo ŘSD jako navazující
komunikaci na R35. Křižovatka u Bukoviny ale nebude (ŘSD argumentuje normami a úsporou peněz), takže nebude
ani obchvat – není, kdo by ho postavil a
samozřejmě zaplatil.
O umístění stacionárních radarů jsme
jednali s městem Hradec Králové cca
před dvěma lety. Naši žádost zamítli z
toho důvodu, že by to přineslo nárůst
administrativy. Obec Vysoká nad Labem
sama nemůže radary umístit a provozovat, na to nemáme pravomoc.
Poté jsme žádali o možnost postavit na
průjezdu obcí semafor napojený na radar. Tedy když řidič jede rychle, rozsvítí
se mu červená, musí tedy zpomalit či
zastavit. Tento typ regulace rychlosti
nám nepovolila Policie ČR.

Policii ČR žádáme opakovaně o měření
rychlosti na průjezdu, občas tam skutečně měří, ale je jasné, že je to málo.
Není nám samozřejmě jedno co se na
této silnici děje a snažíme se situaci řešit
alespoň v rámci našich omezených možností.
Máme v podstatě jedinou možnost. Již
asi měsíc máme stavební povolení na
semafor s tlačítkem pro chodce, v místě
dnešního přechodu u hospody. Tedy
chodec zmáčkne tlačítko, počká, až auta
dostanou červenou a pak bezpečně přejde. Náklady jsou pro Vaši představu
kolem 400 tisíc korun, práce projektantům trvala více než rok. Čekáme na vypsání vhodného dotačního titulu, ten by
údajně měl být na podzim.
Přidám informaci, že jsem opět oslovil
město Hradec Králové s žádostí o zřízení úsekového měření, dostal jsem opět
zamítavou odpověď, zdůvodněnou především nedostatkem kapacit úředníků,
kteří by zpracovávali přestupková řízení
a vymáhání pokut.
Jiří Horák

Různé
Studánka v lese nad obcí už je opět
suchá, a to tento pramen dříve zásobovat 7 obecních kašen. Dnes jsme samozřejmě napojeni na vodovod, dokonce ze dvou stran (od Hradce Králové a
od Pardubic), takže vyschnutí vodovodu
nehrozí. Na podzim byla dokončena
automatická tlakovací stanice, která
by měla udržovat konstantní tlak ve vodovodním potrubí. Ne vždy se to daří,
což zjistili na počátku června zejména
obyvatelé výše položených domů, když
se několik večerů nemohli ani pořádně
osprchovat. Po naší reklamaci proběhlo
další seřízení tlakovací stanice, teď už
to prý bude fungovat. Provozovatel a
vlastník stanice je Královéhradecká provozní a.s.
Neposekané soukromé pozemky jsou
těžko řešitelným problémem. Jako každoročně v červnu obesíláme majitele
neposekaných pozemků s žádostí o
údržbu a posekání. Většina zareaguje a
pozemky poseká, ale některé dopisy se

nám vrací jako nedoručitelné. Jedná se
zejména o stavební pozemky, často
zakoupené jako investice. Znovu tedy
připomínáme všem vlastníkům tuto
povinnost a prosíme je o posekání!
Při pravidelných odečtech vodoměrů se
vyskytly problémy s identifikací odběrných míst. Stavby nejsou v některých
případech označené číslem popisným.
Upozorňujeme občany na povinnost
označit nemovitost číslem popisným!
Silnice a veřejné osvětlení v lokalitě
Jižní louka budou velmi brzy v majetku obce. Zastupitelstvo projednalo příslušné smlouvy a investice v řádu několika milionů korun bude bezplatně darována obci.
Problém s parkováním na travnaté
„návsi“ přetrvává. Souvisí to hlavně s
nárůstem počtu automobilů - kde jsou ty
časy, kdy rodina měla jedno auto dohromady, dnes má dvě až tři. Připomínáme
možnost zpevnit si se souhlasem obce
vlastním nákladem obecní pozemek

před svou nemovitostí a parkovat osobní
automobil na něm - této možnosti již
několik vlastníků nemovitostí využívá.
Někteří ale dále parkují na trávě a mimo
jiné komplikují údržbu zeleně. Máme
připravený koncept vyhlášky, která toto
reguluje a vydáme ji zřejmě na nejbližším zasedání zastupitelstva. Parkování
mimo vyhrazená místa bude pak dle této
vyhlášky zpoplatněno.
Barevné pytle na separovaný odpad
nejsou často zavázané, což komplikuje jejich odvoz. Může se stát, že pracovníci pytle z tohoto důvodu neodvezou!
Prosíme, zavazujte pytle se separovaným odpadem!
Do zelených kontejnerů na bioodpad by
v této roční době měla být odkládána
pouze posekaná tráva a drobný bioodpad. Prosíme, neodkládejte větve do
kontejneru ani vedle něj, ale odvezte
je přímo na plochu za hřbitovem.
Jiří Horák

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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