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OBEC Vysoká nad Labem

Slovo starosty
Milí spoluobčané!
Léto pomalu končí, na drátech elektrického vedení se shromažďují vlaštovky a
ranní mlhy naznačují, že se blíží podzim.
Dovolte mi shrnout aktuální události končícího léta.
Probíhají dokončovací práce na úpravě
chodníků a silnic u obecního úřadu a u
točny autobusu. Výsledkem by měla být
větší bezpečnost chodců a celkové zpomalení automobilové dopravy. U obecního
úřadu je místo „boulí“ na silnici přejezdový
práh s nasvětleným přechodem. Projekt
byl vypracován odborníkem na silniční
stavby a bezpečnost provozu. Nájezd na
tento práh je mírnější než je tomu například u retardérů v „dolní uličce“. Důvodem
je bezproblémový přejezd autobusů MHD.
V reakci na připomínky maminek dětí navštěvujících mateřskou školu bude zřejmě
nainstalováno zábradlí, které fyzicky oddělí silnici od prostoru před školkou.
Silnice, chodníky a veřejné osvětlení v
lokalitách Západní a Jižní svah se zřejmě budou (konečně!) předávat do vlastnictví obce. Proběhly kontrolní prohlídky, byly
definovány závady a po jejich odstranění
lze podepsat smlouvy. Příslušné dokumenty už má vlastník komunikací, společnost Alba invest s.r.o., údajně připravené a
dle jejich vyjádření plánují převod uskutečnit ještě v letošním roce.

u retenční nádrže měla malý ohlas. Sešlo
se nám cca 8 podnětů, pisatelé navrhují
většinou nějakou parkovou úpravu a bezpečný prostor pro děti. Takže v tomto
smyslu budeme zatím postupovat.
Příprava cyklostezky z Hradce Králové
do Vysoké finišuje. Stavební povolení
je pravomocné a v současné době probíhá
výběrové řízení na dodavatele stavby za
cca 32 milionů korun bez DPH. Pokud to
vše dobře dopadne, tak v říjnu 2017 bude
vybrána stavební firma, poté bude podána
žádost o dotaci a na jaře 2018 se začíná
stavět. A za rok touto dobou už můžeme
dojet do Hradce Králové po luxusní, 3
metry široké asfaltové stezce, která bude
začínat ve Vysoké u sportovní haly a končit ve Třebši poblíž Penny Marketu.
Dětem začal školní rok. Většina prvňáčků míří tradičně na ZŠ Štefánikova. Máme
s ní uzavřenou smlouvu o školském obvodu, takže všechny děti mají zajištěná místa. Celkem bylo přijato 114 prvňáků, z toho

Blíží se důležité parlamentní volby.
Nelze přehlédnout různé (dez)informační
tance, kterými nás média zásobují ze
všech stran. Nenechte se, prosím, otrávit,
a přijďte k volbám, které se budou konat
20. a 21. října 2017. Pokud nepřijdete, tím
větší prostor dáte případným voličům různých extremistických stran. Podrobněji
toto téma zmiňuji uvnitř zpravodaje.
Anketa o využití nově zakoupených
obecních pozemků naproti poště a

Autor fotografie: Pavel Švajdler
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17 jich je z Vysoké. Nebýt této smlouvy,
tak se všichni nedostali, zájem byl velký a
celkem 18 dětí muselo být odmítnuto a
hledat si místo na jiné škole.
Nastal podzim a s ním hnojení polí organickými hnojivy, v našem případě převážně kravským hnojem. Ten úplně nevoní, to je jasné. Letos bylo teplo, takže k
zápachu se přidaly ještě mouchy. Je
evidentní, že někoho to může obtěžovat,
ale občasný zápach, pohyb zemědělských
strojů, občasný hluk či prašnost, to prostě
k vesnici patřilo odjakživa. Všichni asi
víme, že pro půdu jsou organické látky
(tedy hnůj) obrovsky důležité a prakticky
nejdou nahradit nějakou chemií, tedy průmyslovým hnojivem. Proto se přimlouvám
za toleranci - jsme přece na vesnici, se
všemi výhodami, a bohužel, občas i nevýhodami.
Přeji všem krásný podzim, málo stresu a
starostí, hodně pohody a radost z přítomnosti.
Ing. Jiří Horák, starosta

Co se děje v nejbližší době aneb do Vašeho diáře...
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

SO 16.9. SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
ČT 28.9. SVÁTEČNÍ ROZHLÍŽENÍ
NE 8.10. DRAKIÁDA
PÁ 13.10., SO 14.10. HUMANIT. SBÍRKA OŠACENÍ
SO 14.10. PODZIMNÍ PINGPONGOVÝ TURNAJ
SO 14.10. IV. VÝROČÍ OTEVŘENÍ ROZHLEDNY MILÍŘ
PÁ 20.10., SO 21.10. VOLBY DO PARLAMENTU ČR
ÚT 31.10. LAMPIONOVÝ PRŮVOD

PÁ 1.12 VÁNOČNÍ DIVADLO VE SPORT. HALE
NE 3.12. ADVENTNÍ TVOŘENÍ A ZPÍVÁNÍ
NE 3.12. MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
NE 24.12 a 31.12. SVÁTEČNÍ ROZHLÍŽENÍ
SO 13.1.2017 OBECNÍ BÁL V HALE
Program akcí bude dále upřesňován a zveřejněn obvyklým
způsobem.
Jiří Horák

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu bude v sobotu 16. září 2017
Jako každoročně organizuje obecní úřad
ÚKLID OBCE. Každý občan obce bude
mít možnost se v sobotu 16.9.2017 zdarma zbavit následujících druhů odpadů:
1)
Velkoobjemový odpad
.
Patří sem : nábytek, matrace, koberce, linolea, textilie, boty, lyže, sáňky,
kola, dveře, WC, umyvadla, plastové
vany,Y..

Nepatří sem: Stavební suť , zemina,
Kontejnery budou přistaveny:
komunální odpad, bioodpad,Y
.
• 10:00 – 11:00 na obratišti Záp. svah
2)
Nebezpečný odpad
.
Patří sem : zbytky starých barev, • 11:00 – 12:00 před hostincem U Salavců
obaly od barev a chemikálií, akumulá- • 12:00 - 13:00 před poštou
tory, baterie, oleje, chemikálie - ředidla, kyseliny, postřiky, léky všeho druhu,
vézt ve stanovený čas ke kontejneru,
zářivky, pneumatiky - pouze jednotlivé,
kde si je budou přebírat a třídit zanikoli třeba 10 ks najednou!
městnanci svozové firmy. Jiří Horák
Všechny druhy odpadu je nutno při-

Humanitární sbírka ošacení bude v pátek 13. a v sobotu 14. října 2017
Sbírku organizujeme jako každoročně ve
spolupráci s Diakonií Broumov.
Podrobné
informace
na
internetu:
http://www.diakoniebroumov.org/
Sbírá se :
• Letní a zimní oblečení (pánské, dámské i dětské), nepoškozená obuv
• Lůžkoviny, prostěradla, deky, záclony,

ručníky, látky, polštáře, peří

• Domácí potřeby - nádobí bílé i černé,
skleničky, hrníčky
Nesbírá se :
• Ledničky, televize, nábytek, počítače,
• Znečištěný a vlhký textil
Věci noste, prosím, uzpůsobené k přepravě, tedy v pytlích nebo v krabicích.

Věci pro sbírku vybíráme na OÚ
•
•

v pátek 13.10. od 15 do 17 hod
v sobotu 14.10. od 9 do 11 hod

Pytle na ošacení si můžete zdarma vyzvednout na obecním úřadě
Děkujeme za všechny potřebné, kterým se
díky Vám dostane pomoci.
Jiří Horák

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - 20. a 21. října 2017
Na základě Rozhodnutí prezidenta republiky se volby do PS Parlamentu ČR konají:
• V pátek 20.10. od 14 do 22 hod.
• V sobotu 21.10. od 8 do 14 hod.

Sčítání výsledků hlasování proběhne v
sobotu, bezprostředně po uzavření volebních místností.
Počet volebních okrsků v naší obci :
•

Volební okrsek č. 1:
Zasedací místnost obecního úřadu
obce Vysoká nad Labem
• Volební okrsek č. 2:
Mateřská škola Vysoká nad Labem
Právo volit má každý občan ČR, který
nejdéle ve druhý den voleb dosáhl věku 18
let a je přihlášen k trvalému
pobytu v obci Vysoká nad
Labem.
Voliči bude umožněno hlasování poté, co po příchodu do
volební místnosti prokáže
svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem
nebo cestovním pasem. Pokud volič nepředloží volební
komisi potřebné doklady,
nebude mu hlasování umožněno!

ve svém volebním okrsku, může požádat o
voličský průkaz, a to osobně na obecním úřadě, nejpozději do středy 18. 10.
2017 do 16:00 hod. Žádost o vydání voličského průkazu lze podat i v listinné podobě
opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě zaslané
prostřednictvím datové schránky, obě podání musí být doručeny na obecní úřad
nejpozději do pátku 13. 10. 2017 do 11:00
hod.
Při volbách je možno hlasovat i v zahraničí
na příslušných zastupitelských úřadech.
Podrobné informace k možnosti volit v
zahraničí naleznete na webových stránkách
ministerstva
vnitra:

http://www.mvcr.cz/
Hlasovací lístky jsou voličům distribuovány
nejdéle 3 dny přede dnem voleb. Pokud
dojde k jejich poškození či ztrátě, dostane
volič náhradní sadu lístků přímo ve volební
místnosti.
Volič může předem požádat obecní úřad
(ve dnech voleb přímo okrskovou volební
komisi) o možnost hlasování do přenosné
volební schránky. Toto je možné zejména ze zdravotních důvodů. V takovém
případě vyšle volební komise dva své členy s přenosnou volební schránkou
(„urnou“) k voliči domů.
Kompletní informace jsou k dispozici na
http://www.volby.cz/
Jiří Horák

Volič, který nebude moci volit
Pohled na Vysokou od jihu, fotografováno v polovině srpna 2017.
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Nejdůležitější volby aneb kde bude domov můj
Když byly před rokem krajské volby, psal
jsem na tomto místě svou úvahu o jejich
důležitosti. O tom, jaký význam kraje
mají a že je potřeba jít k volbám. Zmiňované volby dopadly víceméně dle očekávání, potěšující alespoň pro mne bylo,
že ve Vysoké nad Labem přišlo volit o
10% lidí více, než byl krajský průměr. Je
vidět, že Vysočákům není lhostejné, kdo
a kam nás vede.
Proto i nyní přijměte zamyšlení k nadcházejícím volbám, které jsou, nejen
podle mého názoru, nesmírně důležité.
Nebudou to moje myšlenky, dovolím si
citovat uznávaného ekonoma, makroekonomického stratéga ČSOB, spisovatele a vysokoškolského pedagoga PhDr.
Tomáše Sedláčka. V Hospodářských
Novinách dne 7. září 2017 vyšel jeho
článek s nadpisem, který jsem si dovolil
použít i nad tímto textem. Z tohoto článku vybírám několik odstavců, ve kterých
se zamýšlí nad velkým významem nadcházejících voleb.
Věřím, že ani Vám není lhostejná budoucnost naší země a že 20. a 21. října 2017 přijdete volit.
Jiří Horák
„Za několik týdnů máme volby, přitom po
dlouhé době nikdo nebije na poplach a
nikdo nemobilizuje. Tak to udělám já.
Jsou to volby, které rozhodnou o tom,

zda tato země bude patřit mezi rychlou
Evropu nebo zůstane mimo, v jakési
nové zemi nikoho. To v těchto volbách
se rozhodne, zda se již natrvalo staneme cynickou, nikam nepatřící zemí
reptajících Klausů a Zemanů, nebo zda
se nám podaří probrat se, nasadit šílené
tempo a zkusit se začít v rámci Evropy
chovat jako spojenec a gentleman 21.
století, ne jako diverzant a grobián.
.
Kdo to s Evropou myslí vážně a chce se
společně s jinými národy zamýšlet, jak
se sjednocovat v globálním světě, jak
společně vést digitální revoluci, jak udělat Evropu bohatší a bezpečnější, ať se
přidá do spolku zemí, které si chtějí navzájem pomáhat a radit se spolu. To ale
nemůže platit pro národ, který nechce
Euro, nechce se podílet na společně
odhlasovaných postupech (jako v případě uprchlických kvót). Národ, jež si volí
politiky, kteří papouškování Moskvy považují za svobodu projevu a společně
domluvenou a demokraticky odhlasovanou evropskou politiku za diktát, ten - ve
vší úctě a slušnosti, bez jakékoli urážky nemá v Evropě, která se chce integrovat
rychleji, co dělat. Co by tam asi také
dělal? Reptal dvakrát tolik?
.
A nebo se stane zázrak, tento národ se

probudí ze svého ospalého zívání směrem do světa a začne na sobě makat. To
by se zde ale muselo zformovat nějaké
silné hnutí politické mysli, která nás vrátí
mentálně zpět do Evropy a časem možná do jejího popředí.
.
Co exportujeme za politické myšlenky?
Oplzlou hradní skepsi? Nebo profesionální cynismus velké části politické elity
či v lepším případě mlčení či neimpresivní a průměrné řeči či myšlenky členů
vlády, kteří jsou proevropští. No řekněte,
kdy jste byli nadšeni z něčeho pozitivního, co do světa řekl člen vlády, o Hradu
už vůbec nemluvě?
.
Nezapomeňte, že nás cizina vnímá v
lepším případě skrze činy a slova naší
vlády, v horším případě skrze slova a
činy našich prezidentů. Co od nich slyšel
zbytek Evropy? Nadávky, urážky, nadřazenost, neochotu spolupracovat. Po
tolika letech členství stále nebereme EU
jako projekt, který máme stavět. Ale jako
spolek, který je sice nanic, ale pěkně
sype. Nezapomínejme, že nám image už
roky nevytváří Havel, ale Klaus a Zeman.
Na těchto volbách záleží více než na
mnoha předešlých dohromady.“
Tomáš Sedláček

Připravujeme obecní kalendář, výzva pro amatérské fotografy
Na titulní straně je fotografie, kterou pořídil zdejší rodák a občan Pavel Švajdler,
zde jsou další čtyři. Zobrazují pohled, na

kterém není nic vyloženě zvláštního, jde
jen o to zastavit se, rozhlédnout se po
okolí a vybrat záběr, který je nějakým
způsobem typický či zajímavý. A pokud
možno jedinečný tím, že se týká Vysoké
nad Labem. To Pavel umí.
Jirka Vejražka, rovněž zdejší občan, mi
poslal sérii krásných sportovních fotografií. Vybírám pro Vás
tři, které dokumentují
nasazení našich fotbalistů v osobních soubojích.
Pořídil je dne 5. září
2017, tehdy náš „B“ tým
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porazil Sokol Cerekvice 2:1.
Připravujeme obecní kalendář, ve kterém budou jak historické fotografie, tak
záběry ze současnosti. Pokud máte nějaké zajímavé fotografie z Vysoké, o
které se chcete podělit s ostatními, můžete je poslat na E-mail: starosta@vysoka-nad-labem.cz.
Jiří Horák

Provoz víceúčelové sportovní haly, rozpis rezervací, kroužků a cvičení, podzim 2017
Zvyšuje se využití sportovní haly a celého areálu obecně. Z toho mám osobně
velkou radost, zvlášť když vidím barevné

Cvičení a kroužky pro děti:
ATLETIKA:
Oddíl sportovní přípravy, TJ Sokol HK
Mgr. Vítězslav Perun
Email: vipersport@seznam.cz
Tel. 777 013 100
FLORBAL:
MUDr. Milan Ševčík
E-mail: MilanŠevčík@seznam.cz

hemžení malých fotbalistů, baskeťáků,
florbalistů, kluků i holek, dětí, které sportují, místo aby seděly před počítačem.
Proto jsme to přece stavěli.
Mám radost i z toho, že naše sportovní
hala, a vlastně celý sportovní areál, se
líbí i odborníkům. V prestižní soutěži
Vesnice roku jsme dostali
dokonce
Cenu hejtmana za vybudování zázemí
pro sport.
Průměrně jednou za měsíc v hale provádím zástupce vedení různých obcí z
okolí, kteří by chtěli něco podobného v
jejich domovské obci postavit. A musím
říci, že jsou bez výjimky všichni překvapeni tím, jak je celý areál využitý a že

nájem sportovišť téměř pokryje provozní
náklady (a to Vysočáci platí polovinuY).
Níže uvádíme v přehledné tabulce podrobný rozpis stálých rezervací sportovní haly pro nadcházející sezónu.
Pro přehled aktuálně využitých sportovišť, nejen ve sportovní hale a pro jejich
případnou rezervaci využijte elektronický
rezervační
systém
na
http://
www.vysoka-nad-labem.cz/
v
sekci
Sport v obci/Rezervační systém.

BASKETBAL:
Bc. Pavel Pour
E-mail: Pavel.pour@napos.eu
Tel: 602 177 203
CVIČENÍ RODIČE – DĚTI
Králová Alena
Tel.: 776 174 162
FOTBALOVÝ KLUB – DĚTI
rozpis viz. http://www.fkvysoka-m.cz/

Cvičení pro dospělé:

Podrobné informace dostanete u manažerky haly, p. Marečkové,
tel: 720 991 415,
E-mail: sport@vysoka-nad-labem.cz
Jiří Horák

REHABILITAČNÍ CVIČENÍ, CVIČENÍ PRO
SENIORY, CVIČENÍ PRO ŽENY:
Králová Alena
Tel: 776 174 162
PILATES:
Vítková Iva, E-mail: Vitkova.iva@email.cz
PILOXING
A. Kolínová, E-mail: a.kolinova@gmail.com

Pohled na Vysokou od JZ., fotografováno v polovině srpna 2017.
V popředí sportovní hala, v pozadí mj. rezavé porosty prosychajících borovic.
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LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ FK VYSOKÁ – MLÁDEŽ SRPEN 2017
Letní soustředění mládeže
se uskutečnilo v termínu
od 16. do 20. srpna ve
sportovním
areálu
ve
Vysoké
nad
Labem.
Soustředění se zúčastnilo
50 dětí různých věkových kategorií od
minipřípravky až po starší žáky a 10
zdatných trenérů.
Během soustředění jsme se zaměřili na
trénink fotbalové techniky, byli jsme na
Milíři, udělali jsme si výlet na jízdních
kolách do lanového parku na Stříbrném
rybníku, s nejstaršími dětmi jsme byli v
kině. Děti spaly 4 noci ve vojenských
stanech, a pro některé z nich to byl
opravdový zážitek.
V rámci letního soustředění jsme odehráli několik přátelských zápasů s týmy
TJ Sokol Malšova Lhota, FC HK dívky,
SK Paramo Pardubice, FC Slavia HK.
Měli jsme besedu s panem Dlabáčkem o
regeneraci, s rozhodčím panem Orlem.
V sobotu večer jsme zakončili celé soustředění opékáním vuřtů a diskotékou.
Obědy nám zajišťoval penzion HUBERT,
snídaně, svačiny a večeře byly připravo-

vány v klubovně.
Po celou dobu soustředění nám
pomáhali rodiče, nosili nám ovoce, zeleninu, pekli buchty, koláče, bábovky, objednali nám k
večeři pizzu, pomáhali nám připravovat svačiny, večeře. Poslední večer nám připravili diskotéku pro děti. Všem rodičům,
kteří nám pomáhali patří velký
dík!!!!!!!!!!!!
Dále bych chtěl jménem všech
trenérů poděkovat obci, že nám
umožnili užívat celý sportovní
areál, správci areálu Ivoši, který
nám umožnil hygienickou očistu,
panu Kozákovi a Martinovi za
otevřené občerstvení v klubovně.
Realizační tým, který připravil
letní soustředění: Šic Kamil, Červenka Pavel, Daňo Vladimír,
Drábek Libor, Zeman Marek,
Stibor Pavel, Tomáš Škvrna,
Štěpán Handl, Roman Schmidt,
Petr Kopiště.
Kamil Šic

Rozpis zápasů FK Vysoká nad Labem „A“ – muži

Rozpis zápasů FK Vysoká nad Labem „B“ – muži

KOLO

DATUM

KDO S KÝM

ČAS

KOLO

DATUM

KDO S KÝM

ČAS

1.

12.8. So

FK Vysoká nad Labem - TJ Sokol Třebeš „A“

17:00

1.

12.8. So

SK Starý Bydžov - FK Vysoká nad Labem

17:00

2.

19.8. So

FK Vysoká nad Labem - SK Libčany „B“

17:00

3.

26.8. So

TJ Jiskra Prasek - FK Vysoká nad Labem

17:00

4.

3.9. Ne

FK Vysoká nad Labem - TJ Ohnišťany

17:00

5.

9.9. So

FK Lužec nad Cidlinou - FK Vysoká nad Labem

17:00

FK Vysoká nad Labem - Sokol Lovčice

17:00

2.

20.8. Ne

TJ Lázně Bělohrad „A“ - FK Vysoká nad Labem

17:00

3.

26.8. So

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

17:00

4.

2.9. So

5.

9.9. So

FK Vysoká nad Labem - FC Slavia HK „A“

17:00

6.

16.9. So

MFK Nové Město n/M - FK Vysoká nad Labem

17:00

7.

23.9. So

FK Vysoká nad Labem - SK Libčany „A“

16:30

FK Kostelec nad Orlicí „A“ - FK Vysoká nad Labem 17:00

8.

30.9. So

SK Jičín „A“ - FK Vysoká nad Labem

16:30

9.

7.10. So

FK Vysoká nad Labem - TJ Jiskra Hořice „A“

16:00

10.

14.10. So

FK Náchod „A“ - FK Vysoká nad Labem

16:00

6.

17.9. Ne

7.

23.9. So

8.

1.10. Ne

Sokol Malšova Lhota „A“ - FK Vysoká nad Labem 16:30
FK Vysoká nad Labem - FC Nový HK „B“

16:30

9.

7.10. So

SK Roudnice „B“ - FK Vysoká nad Labem

16:00

10.

15.10. Ne

FK Vysoká nad Labem - TJ Lokomotiva HK „B“

16:00

11.

21.10. So

FK Vysoká nad Labem - RMSK Cidlina „A“

15:30

12.

29.10. Ne

FK Jaroměř „A“ - FK Vysoká nad Labem

14:30

11.

21.10. So

TJ Spartak Kosičky „B“ - FK Vysoká nad Labem

15:30

14:00

12.

28.10. So

FK Vysoká nad Labem - TJ Slavoj Syrovátka

14:30

4.11. So

SK Neděliště - FK Vysoká nad Labem

14:00

12.11. Ne

FK Vysoká nad Labem - SK Starý Bydžov

14:00

13.

4.11. So

FK Vysoká nad Labem - FC Vrchlabí „A“

14.

11.11. So

FK Vysoká nad Labem - TJ Červený Kostelec „A“ 14:00

13.

15.

19.11. Ne

Spartak Rychnov n/K „A“ - FK Vysoká nad Labem 13:30

14.
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Basketbalisté v přípravě na sezónu
Baskeťáci Vysoké se
připravují na novou
sezónu, a to již třetí v
historii klubu.
Náš klub BK Vysoká
nad Labem vysílá do nové sezóny
několik svých týmů. V kategorii dospělých nás budou reprezentovat již tradičně
dva mužské týmy a nově uvidíme ve Vysoké tým žen, které budou hrát
Východočeskou ligu. V dětské kategorii
máme zastoupení týmů U11 a U12.
Baskeťáci při venkovním tréninku

Do týmu mužů přichází nová posila,
bývalý ligový hráč, 207 cm vysoký pivot
Tomáš Kiržbaum, který k nám přestoupil
ze Sokola Hradec Králové. Druhou posilou se stal mladý rozehrávač a nejlepší
střelec
Východočeské
ligy
Martin
Sejpka, který přichází z Vysokého Mýta.
Věříme, že takto posíleni se nebudeme

strachovat o sestup do nižší soutěže.
Čekají nás krásná derby s Holicemi a
Teslou Pardubice, které hrály v loňském
ročníku v moravské skupině 2. ligy mužů.
Muži A začali již 14. srpna s intenzivní
přípravou venku, kde stejně jako ženy
nabírají potřebnou kondici výběhy
v lesích nad Vysokou. Děti začaly trénovat od 21. srpna každý den v hale
i venku, vrcholem přípravy byl basketkemp v týdnu od 28. srpna do 1. září,
toto intenzivní soustředění mělo za cíl
nabrat síly, a ještě více stmelit kolektiv do
nového ročníku 2017/2018. Na kempu
nás navštívili kapitán ligového týmu BK
JIP Pardubice Radek Nečas, který je
osminásobný vítěz extraligy a bývalý
reprezentant, přijeli spolu s šéftrenérem
mládeže Dušanem Bohunickým, oba
připravili pro naše hráče ukázkový
trénink. Kdo ještě nezačal s přípravou,
jsou naši muži B, vítězové loňské sezóny, kteří si nadále užívají titulu okresního
přeborníka.
Přijďte nás podpořit do vysocké haly a
vytvořit atmosféru, která naše týmy dožene k vítězstvím! První příležitost máte již
28. září od 17 hodin, kdy v českém
poháru přivítáme Karvinou. Těšíme se na
vás! Více informací o našem klubu
naleznete na www.bk-vysoka.cz.
Pavel Pour

Děti na basket-kempu

Radek Nečas vede trénink dětí

Začíná se hrát florbal a pingpong
Florbal
Odstartovala 3.sezóna florbalu v hale
Vysoká pod hlavičkou FBC Sion.
Trénujeme zde děti od 5 do 11 let. Tak
jako minulou sezonu jsme přihlášeni do
soutěží ve všech kategoriích. Na mnoho
sportovních zážitků s novými i zkušeněj-

šími hráči se těší trenéři Milan a Tomáš
v termínech: úterý: 16:30 - 17:30 hodin,
čtvrtek: 18:30 - 19:30 hodin, neděle:
17:00 - 18:30 hodin
Pinec
Nově v hale hrajeme soutěž neregistrovaných stolních tenistů.
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Můžete přijít fandit našim hráčům v prvním utkání 3. třídy mezi domácím týmem Vysoká n.L. a týmem VIS/VCES v
pondělí 18.9.17 od 18:15 hodin.
Milan Ševčík

Co nového u hasičů?
8. července proběhl výcvik členů výjezdové jednotky obce, který byl tématicky
zaměřený na poskytování první pomoci
a provedení zásahu u dopravní nehody.
V dopoledních hodinách PP ŽIVĚ z
Hradce Králové provedla teoretické školení zakončené praktickou zkouškou
nově získaných znalostí a postupů. V
odpoledních hodinách se jednotka přesunula k hasičskému hangáru za obchodem Hruška, kde pro ně byl připraven
vrak vozidla ŠKODA FELICIA. Za podpory JSDH Plačice, která našim hasičům
zapůjčila vyprošťovací agregát s příslušenstvím, si všichni vyzkoušeli vyprostit
zaklíněnou osobu z havarovaného vozi-

dla. JSDH Vysoká nad Labem není primárně určena k takovýmto druhům zásahů, proto se pro vysocké hasiče jednalo o naprosto jedinečnou příležitost
vyzkoušet si v rámci výcviku o jak fyzicky/psychicky náročnou činnost jde a jak
se postupuje ( průzkum na místě, protipožární opatření, odpojení akumulátoru,
zajištění vozidla proti pohybu, atd. ).
15. července proběhlo předání sbírky
věciček pro nedonošená miminka. Během posledních několika měsíců se
všechny šikovné pletařky a háčkařky z
Vysoké měly možnost zapojit do akce
Pleteme a háčkujeme pro nedonošeňát-

ka z FNHK, kterou zaštiťuje sdružení
DOBROTETY pro Královéhradecký kraj.
Sešlo se nám velké množství krásných
čepiček, bačkůrek a deček.Tímto děkujeme všem, které se na této akci podílely.
23. července krátce po poledni byli vysočtí hasiči požádáni o pomoc při likvidaci
vosího hnízda v podbití rodinného domu
č.p. 175, které bylo objeveno při stavbě
lešení a ohrožovalo řemeslníky. Přivolaní hasiči Václav Kulhavý a Lukáš Motyčák hnízdo pomocí speciálního přípravku odstranili.
Radek Košťál, starosta SDH

Mezinárodní fotbalový turnaj obcí s názvem „Vysoká“ se příští rok hraje u nás!
Mezinárodní fotbalový turnaj obcí s
názvem
Vysoká
(nebo Wysoka) se
konal
v
sobotu
29.7.2017, letos ve
Wysoké v Polsku,
nedaleko od Opavy.
Naše obec vyslala
svůj reprezentační
tým již podruhé. Turnaje se zúčastnilo 7
obcí, z Čech, Moravy, Slovenska, Slezska a Polska. Opět jsme byli ujišťování,
že na turnaji nebudou hrát profesionálové a mladí kluci, a opět tomu bylo zcela
jinak. Průměrný věk našeho repre týmu
byl téměř 50 let. Možná i proto jediné

ocenění, kterého jsme na turnaji dosáhli,
bylo ocenění za nejstarší tým. Většina
ostatních mužstev byla nabitá mladými
běhavými kluky, z nichž někteří kopali
prý i v divizi. Proto zde nebudu zmiňovat
konkrétní umístění týmu, jen
připomenu, že ani jednou jsme
nedostali více než 9 gólů v
zápase a občas jsme i nějaký
gól dali sami.
Naopak, je třeba ocenit všechny hráče a poděkovat jim za
nadšený výkon. Všichni odvedli maximum a nechali na hřišti
vše. Podobně ani při večerním
programu jsme rozhodně ostudu naší obci neudělali, zúčast-

nili jsme se poctivě a drželi krok ve všem
včetně nočního zpěvu lidových písní.
Příští rok bude 10. ročník tohoto turnaje
a bude u nás ve Vysoké!
Jiří Horák

Ohlédnutí - Vysocké posvícení
Letošní Vysocké posvícení jsme společně
oslavili jako obvykle ve sportovním
areálu, a to v sobotu 26.8.2017. Pro
návštěvníky byl připraven program,
pro děti zdarma atrakce: bungee
trampolína, nafukovací skluzavka,
kolotoč,
skákací
hrad,
obecní
trampolína,...
Součástí posvícení byl fotbalový
turnaj v malé kopané. Jednalo se již o
4. ročník turnaje, který nahradil tradiční utkání ženatých proti svobodným.
Výsledky nejsou podstatné, nejdůležitější bylo potkat se s kamarády a
sousedy, zasportovat si, nezranit se a
strávit společně příjemný den. A to se
nám povedlo.

Počasí nám přálo po celý den, děti si uží-

Vítězný tým turnaje - HAZE VYSOKÁ
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valy atrakce, tleskaly loutkovému divadlu
Kozlík, obdivovaly sokolníky a
kynology, dospělí mohli povzbuzovat naše fotbalisty při
vítězném
zápase
s
Chlumcem nad Cidlinou a
večer jsme si společně užili
úžasný "bigbít" rockové kapely Vendetta.
Velký dík patří všem organizátorům, zejména myslivcům
z MS Podlesí a fotbalistům
FK Vysoká, za nezištnou
pomoc při organizaci této
akce. Věřím, že návštěvníci
byli spokojeni. Jiří Horák

Různé
Zelené kontejnery na bioodpad jsou
umístěny na pěti místech v obci a slouží
občanům pro odkládání posekané trávy,
listí a menších větví. Měli jsme snahu
třídit větve zvlášť, ale byly s tím jen problémy. Proto nově: do kontejnerů ukládejte, prosím, veškerý bioodpad, tedy
včetně větví. Pokud jsou větve přiliš
dlouhé, pak se s nimi obtížně manipuluje
a několik takových větví dokáže zaplnit
celý kontejner. Proto prosíme o jejich
nařezání či nasekání na co nejkratší
kusy, aby se do kontejneru vešlo co nejvíce materiálu. Bioodpad můžete také
odvézt přímo na prostranství k tomu
určené - za hřbitovem vpravo směrem
na Bukovinu.
Připomínáme, že pro uložení všech dru-

hů domácích odpadů v průběhu roku
můžete využít služby sběrného dvora
na adrese: Bratří Štefanů 990, 500 03
Hradec Králové (první odbočka za supermarketem TERNO, ve směru na Třebechovice).
Těžba palivového dřeva v obecním
lese probíhá postupně dle možností.
Působením sucha a dalších vlivů nám
většina borovic usychá a je nutno je pokácet. Dřevo prodáváme pouze občanům obce, za cenu 600 korun za prm
(prostorový metr - tedy krychle o hraně 1
metr narovnaného dřeva) borového dřeva. Maximální odběr dřeva jsou 3 prm
na číslo popisné ročně, zájemci se mohou zaregistrovat do pořadníku na
obecním úřadě. Dřevo můžeme nařezat na délku 100 cm, 50 cm, 30 cm nebo
25 cm, naštípat si ho ale už musí každý
sám. Dřevo Vám dovezou obecní zaměstnanci až domů, za poplatek 100
korun za jednu fůru (cca 1,5 prm).

Labe na křižovatku u Březhradu. Toto
napojení začíná na katastru města Hradce Králové, ale pokračuje na našem
katastru. K tomu je třeba nechat zpracovat Vyhodnocení vlivu záměru na životní
prostředí (SEA), Takže když to dobře
půjde, aktualizovaný územní plán naší
obce bude hotový v polovině roku 2018.
Výměna povrchu na víceúčelovém
hřišti se zatím odkládá. Povrch jsme
nechali ošetřit (vyčesat) speciálním strojem a ukázalo se, že jeho stav je ještě
dobrý. Připravujeme projekt na jeho výměnu, spolu s instalací nafukovací haly
pro zimní období. Ta by se výborně využila např. pro tréninky fotbalistů. Na pořízení lze využít dotace od MŠMT.
Jiří Horák

Aktualizace územního plánu probíhá
pomalu, ale jistě. Teď se nám situace
trochu zkomplikovala tím, že je nutno
reagovat na změny územního plánu v
sousedním Hradci Králové - konkrétně
jde o převedení stávající silnice přes

Historie a současnost mostu u Vysoké nad Labem
Původní most byl postaven v roce 1883.
Sloužil více než století, až v roce 1995
byl nahrazen vojenským mostem typu
MMT 100, o rozpětí 123 m, jako spojitý
nosník o třech polích, rozpětí 30 m + 60
m + 31,5 m
Statický výpočet v době vývoje mostu
byl proveden na zatížení speciálními
vojenskými vozidly. Po přepočtu v roce

1995 v souladu s tehdejší normou byla
stanovena zatížitelnost mostu v obou
směrech na 11t , jediné vozidlo na 25 t.
Přepočtem v roce 2009 a vyhodnocením
závad u stejné konstrukce mostu byla
zatížitelnost upravena na 3,5 t, což platí
dodnes. Zdroj: technická zpráva mostu
Tři historické fotografie dokumentují
vzhled původního mostu. Zajímavostí je

domeček, který se nalézal po pravé straně mostu ve směru od Vysoké a sloužil
zřejmě ke strážním účelům. Máme ho
pouze na jedné fotografii z počátku 20.
století, i když podle pamětníků stával u
mostu ještě v 70. letech 20. století.
Jiří Horák

Rok 1907. Pohled na most z levého břehu (tedy od
Vysoké), v pozadí strážní domeček.

Cca rok 1930. Pohled na most z levého břehu (tedy od Vysoké), pod ním je vidět
původní jez. Všimněte si upravených břehů a nízkého porostu. Tehdy se vrby pravidelně sekaly a připravovaly se z nich „otýpky“ na zátop, které se často i prodávaly.

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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