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OBEC Vysoká nad Labem

Slovo starosty, ohlédnutí za rokem 2017, přání do roku 2018
Vážení spoluobčané!
Rok 2017 je téměř za námi, těšíme se na
svátky, na volno, na trochu zklidnění hektického životního tempa. Dovolte mi stručně vzpomenout na některé události uplynulého roku a připojit přání na závěr.
Rok 2017 byl poměrně klidný. Větší
živelné katastrofy se nám vyhnuly, menší
nepříjemné události však nikoli. V říjnu
jsme si mohli vyzkoušet výpadek elektřiny
od cca 9 hodin ráno až do půlnoci. Příčinou
byla porucha kdesi na trase vysokého napětí, spolu s námi bylo bez proudu dalších
několik desítek obcí. A nedlouho předtím,
vzhledem k havárii hlavního vodovodního
řadu, byly některé domácnosti celý den
bez vody. Je zajímavé si uvědomit, jak
věci, které považujeme za zcela samozřejmé, holt někdy samozřejmé nejsou a nám
to dokáže zkomplikovat život.
Počet obyvatel naší obce se pozvolna
stabilizuje. K datu vydání tohoto zpravodaje máme v evidenci 1627 trvale bydlících
občanů. Pro zajímavost - nejméně obyvatel
měla Vysoká v roce 1998, tehdy zde trvale
žilo 590 lidí. Pak začala výstavba na pozemcích soukromých vlastníků, kteří svá
pole prodali developerské společnosti.
Tisícovku obyvatel jsme překročili v roce
2008, patnáctistovku v roce 2015.

hluk, bláto na silnicích atd. Prostě se stále
rozvíjíme a toto jsou průvodní jevy.
Uplynulý rok přinesl i úspěchy. Vysoká
nad Labem bodovala v soutěži Vesnice
roku 2017, získali jsme cenu Zlatá cihla za
rozhlednu Milíř a částku 25 000 korun.
Dále jsme se umístili v soutěži Komunální
politik roku 2017, zde hodnotící komise
ocenila náš sportovní areál a starosta převzal v Poslanecké sněmovně Parlamentu
ČR cenu a šek na 20 000 korun.
Opět byli vyznamenáni naši dobrovolní
hasiči. V anketě Hasiči roku 2017 se umístili na 5. místě a navázali tak na úspěšný
loňský rok, kdy byli dokonce třetí.
Výborně naši obec reprezentují sportovci. Fotbalové „áčko“ přezimuje na 7. místě
v tabulce krajského přeboru, kdy za sebou
nechalo taková mužstva jako je FC Slavia
Hradec Králové nebo SK Jičín.
Basketbalisté i basketbalistky BK Vysoká
vedou tabulku 2. ligy, přibývá počet dětí.
Velký zájem je o florbal, rozvíjí se hraní
badmintonu a pingpongu.
A nesmíme zapomenout na naše nejmenší fotbalisty, kteří pod vedením nadšených

Pro hospodaření obce je nárůst obyvatel samozřejmě příznivý. Noví obyvatelé
přinášejí obci i svůj podíl na daňové výtěžnosti a tím pomáhají plnit obecní kasu. Pro
rok 2018 máme rozpočet, který poprvé v
historii obce přesáhl částku 20 milionů
korun. Před 10 lety byl obecní rozpočet
méně než poloviční. Na druhé straně rostou požadavky na vybavení obce, narůstá
doprava, občas se vyskytnou vztahové
problémy, například související se stavbou
nového domu v sousedství a s tím spojený
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trenérů dělají velké pokroky a vyhrávají, co
se dá. Proto byli oceněni Krajským fotbalovým svazem a na lednovém Galavečeru si v Jičíně převezmou Junior cenu!
Z toho mám osobně největší radost, když
vidím, jak je sportovní hala plně vytížená, a
to z velké části dětmi. Takto jsme si to
představovali - nabídnout dětem prostor a
možnosti pro hraní a sportování, jako
alternativu k sezení před počítačem.
V neposlední řadě se odehrálo množství
kulturních, sportovních a společenských akcí, na nichž jsme se mohli potkat
a popovídat si se sousedy, mnozí z Vás se
i aktivně podíleli na organizaci. Nebudu je
zde všechny vyjmenovávat, fotografie z
většiny akcí jsou k dispozici na webových
stranách obce. Věřím, že se takto budeme
potkávat i v roce 2018.
Přeji jménem svým i jménem celého
zastupitelstva obce našim občanům
pokojné a radostné prožití Vánoc a v
roce 2018 hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v osobním i profesním životě. Ať
se nám všem společně dobře žije v naší
krásné obci.
Ing. Jiří Horák, starosta

Do vašeho diáře
 Obecní bruslení

Sobota 23.12. od 16:15 do 17:30 hodin, hlavní hala Zimního stadionu v Hradci Králové. Vstup pro Vysočáky zdarma!
 Sváteční rozhlížení

 Vítání občánků
Sobota 3.3. od 14 a od 15 hodin, zasedací místnost OÚ. Pozvánky
budou rozesílány v průběhu ledna

Neděle 24.12. a 31.12. od 13 do 16 hodin, rozhledna Milíř
 Novohradecký Svatoštěpánský koncert

Úterý 26.12. od 17 hodin, kostel Sv. Antonína, Nový Hradec Král.
Mše svatá v kapličce
Sobota 30.12. od 16 hodin, kaple na hřbitově



 Tři králové ve Vysoké

Sobota 6.1. od 9 do 12 hodin. Zájemci se mohou hlásit na OÚ.

 Vysocký bál
Sobota 13.1. od 20 hodin ve sportovní hale. Předprodej vstupenek
na obecním úřadě, tel 495580130

 Vysocké šibřinky aneb poslední ples sezóny
Sobota 17.3. od 20 hodin ve sportovní hale. Pořádá basketbalový
oddíl BK Vysoká.

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

Tříkrálové koledování bude v sobotu 6. ledna 2018
Tříkrálová sbírka ve Vysoké nad Labem
je tradiční akce pořádaná Charitou ČR, kdy
koledníci vybírají prostředky na podporu
služeb a zařízení na pomoc nemocným,
seniorům,
handicapovaným,
rodinám s dětmi a lidem v tísni u
nás i v zahraničí.

vedená dospělým průvodcem, dostane
zapečetěnou pokladničku a svěcenou křídu. Podle počtu skupinek zvolíme trasu,
kterou koledníci vyrazí a tuto trasu dosta-

V naší obci se tato krásná a
užitečná tradice velmi dobře
rozvíjí, letos děti vyrazí do ulic
již podesáté. Vloni byl rok rekordů: sešlo se historicky nejvíce 8 trojic „králů“, bylo nejmrazivější počasí - ráno mínus 17 stupňů a vybralo se nejvíce peněz více než 31 tisíc korun!
Informace pro zájemce: Každý
koledník dostane občerstvení
(čerstvá pizza!) a drobné dárky
od Charity, každá trojice je

nou vyznačenou na mapě. Na obecním
úřadě budou mít zázemí, teplý čaj a občerstvení, mohou si zde nechat věci. Oblečení
a vybavení je jednoduché: papírová koruna, nejlépe s velkým písmenem - viz foto
a královský plášť ze starého prostěradla.
Pro děti je rovněž motivační to, že kromě
peněz na dobrý účel si občas vykoledují i
drobnou sladkost pro sebe. Papírovou
korunu letos vyrábět nemusíte, máme
jich dost pro všechny.

Děti, kteří mají zájem o „tříkrálové
koledování“ ve Vysoké, se mohou
hlásit na obecním úřadě, a to
nejdéle do středy 3. ledna 2018, kdy
je od 17 hodin krátká informační
schůzka.
Více info: http://www.trikralovasbirka.cz/
Když koledníci ráno 7. ledna 2017 vyráželi do ulic, bylo
mínus 17 stupňů! Tomu odpovídalo i jejich oblečení...

příp. na tel.: 774 836 276 - koordinátor
sbírky Petra Zíková.
Jiří Horák

Organizace i fyzické osoby mohou žádat o dotaci z rozpočtu obce do konce února 2018
Podle nových pravidel se dotace přidělovaly poprvé v letošním roce. Do konce února
2017 bylo podáno 7 žádostí. Žadateli byly
většinou sportovní kluby, celkem požadovaly 700.500,- Kč. Zastupitelstvo žádosti
vyhodnotilo a rozhodlo o přidělení dotace.
Některým žadatelům bylo vyhověno v plné
výši, některým částečně. Celkem bylo z
rozpočtu obce přiděleno 555.000,- Kč.
Systém se osvědčil, pravidla schválilo zastupitelstvo, tedy žadatelé mohou začít

připravovat nové žádosti. O dotaci může
požádat právnická i fyzická osoba, pokud
předloží projekt, který bude mít prokazatelný přínos pro obec a její občany.
Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu
obce Vysoká nad Labem ( jsou v plném
znění zveřejněna na webových stranách
obce, další informace Vám rádi podáme na
obecním úřadě.
Termín odevzdání žádostí o dotaci je
28.2.2018.

Připomínáme, že dotaci pro rok 2017 je
třeba vyúčtovat do konce letošního kalendářního roku - ne všichni tak zatím
učinili!
V březnu 2018 zastupitelstvo vyhodnotí
odevzdané žádosti a rozhodne o tom, které
a jakou částkou podpoří. V obecním rozpočtu jsme na dotace pro rok 2018 vyčlenili
600 tisíc korun. Věříme, že společně tyto
peníze využijeme co nejlépe.
Těšíme se na Vaše projekty!
Jiří Horák

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - 20. a 21. října 2017
Z
celkového
počtu 1160 voličů v naší obci
přišlo k volbám
833 voličů. Celková
volební
účast je tedy
téměř 72%, což
je opět podstatně
více, než je celostátní
průměr.
Škoda, že se v
celé ČR nevolilo
tak, jako u nás.
Jiří Horák

Výsledky v %
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Informace z fotbalového oddílu FK Vysoká nad Labem
se stále nedokázal zastavit herní a přede"A" tým - Krajský přebor
"B" tým - III.třída
vším výsledkový pokles. Konsolidování
Výkladní skříň fotbalu ve VysoPo loňském sestupu z Okresního přeboru
sestavy a vyšší tréninké, tým "A"
ková morálka jsou
mužů, nadozajista
klíčem
k
čal již svoji čtvrtou
úspěchu. Všichni věřísezonu v nejvyšší
me, že jarní část bude
krajské soutěži. Úvod
úplně o něčem jiném a
soutěže měl více než
že se tu od léta nebude
vydařený a první prokopat "prales".
hra přišla až v 10.
kole. Celkové vystouZávěrem bychom chtěli
pení se hodnotí velmi
poděkovat všem věrkladně, viz tabulka a
ným fanouškům, přízpočet získaných bodů.
nivcům a sponzorům,
Navíc se můžeme
především pak obecnípochlubit, že máme
mu úřadu Vysoká nad
průběžně nejlepšího
Labem.
střelce soutěže. Tím
Přeji všem příjemné a
je Honza Pražák,
klidné prožití svátků
který za 15 zápasů
vánočních a v roce
Horní řada: Píša M. ml., Menšl, Ptáček, Bělka, Olšák, Růžička, Prorok, Pražák V., Píša M. st., Hrubý
stihl konto soupeřů
2018
nashledanou.
Dolní řada: Pražák J., Haken, Kulhánek P., Píša J., Škvrňák, Kafka, Jelínek, Homolka, Tejkal
Chybí: Duben, Pavliš, Podlipný, Strachota, Veselý
zatížit 16 brankami.
Jan Píša

FK Vysoká nad Labem - mladší žáci
Konec sezóny 2017 se blíží, a tak bych rád
rekapituloval, co se u týmů žáků odehrálo.
Týmy mladších i starších žáků se nám
trochu obměnily, někteří hráči odešli, ale
dobrou zprávou je, že jich více přišlo. V
současné době za mladší žáky hrají: Drábek, Šic F., Šic T., Mozol, Kučera, Vlček

T., Vojtíšek, Kubynets, Geleta, Knejp,
Pavlík, Kropáček, Šulc, Udržal. Starší žáci:
Škoda, Špás, Novotná, Hanousek, Salavec, Horák, Vlček O., Stoklasa, Formánek,
Morávek. V sezóně jsme odehráli několik
přátelských zápasů, turnajů, soutěžních
mistrovských utkání, absolvovali letní sou-

Horní řada zleva: trenér Šic Kamil, Novotná Terezka, Knejp Jakub, Špás Otakar, Vlček Ondřej, Kropáček Adam, Horák
Vojtěch, Škoda Petr, Hanousek Dominik, Salavec Matěj, Pavlík David, trenéři Daňo Vladimír, Červenka Pavel
Dolní řada zleva: Šulc Jakub, Morávek Jan, Mozol Milan, Geleta Tomáš, Kučera Matyáš, Formánek Jonáš, Kubynets
Michal, Šic Tomáš, Vlček Tobiáš
Spodní řada zleva: brankáři Šic Filip, Drábek Tomáš, Kolman Stanislav

středění, podíleli se na výsadbě nových
stromků okolo hřiště. Snažili jsme se dětem zpestřit volný čas tréninkem na jízdních kolech, navštívili jsme několikrát kino,
byli jsme na bowlingu.
Pravdou je, že vždycky se dát něco zlepšovat, ale musím za celou sezónu 2017
poděkovat všem hráčům za bojovnost,
odhodlání, týmový duch a spolupráci.
Opravdu jsem rád, že se nám společně s
Pavlem a Vladimírem podařilo vybudovat
dobrý kolektiv dětí, které nesedí doma jen
u svých počítačů a najdou si chvilku ve
volném času na to, aby se mohly hýbat.
Myslím si, že žáci mají navíc, neboť jejich
hra se zápas od zápasu zlepšuje a výkonnost stoupá – bezva parta. Moc děkuji
rodičům za trpělivost, spolupráci a budeme
se těšit na vzájemnou spolupráci v další
sezóně. Velký dík patří zastupitelům obce
a našim sponzorům, kteří nás nejen finančně podporují. Za celý realizační tým žáků,
přeji Všem krásné prožití vánočních svátků
a šťastný nový rok 2018.
Kamil Šic

FK Vysoká nad Labem - minipřípravka
Zástupci mládeže FK Vysoká nad Labem
se rozhodli poprvé uskutečnit turnaj v sálovém fotbale pro nejmladší kategorii dětí r.
2011 a mladší, který se dne 25.11. 2017
uskutečnil v obecní hale ve Vysoké nad
Labem. Pozvání přijalo a celkem se
zúčastnilo 6 týmů včetně domácího. Na
turnaji si zahrálo cca 60 dětí a za hlasité
podpory svých rodičů a prarodičů si všechny děti za své snaživé a bojovné výkony
odnesly medaile a sladké odměny. První
tři týmy navíc obdržely poháry, kdy pro
statistiku se sluší říci, že ten vítězný vybojovali po 4 výhrách a 1 prohře domácí hráči
FK Vysoká nad Labem!
Góly za domácí vstřelili neúnavní Verunka
Šicová 5 (2. nejlepší střelec turnaje), To-

máš Feistel 4, Vojtěch Schmidt 2 a Alex
Knob 1.
Dále reprezentovali: brankář, co
jen tak nepustí gól Daniel Zykl, v
obraně neústupní Daniel Doubrava, Honzík Paulus, Lukáš Svoboda, bojovník Míša Solich a nadějní nejmladší Štěpán Čmedla,
Jirka Částka a Štěpán Kopiště.
Celkové pořadí: 1. FK Vysoká
nad Labem 12b. (12:2), 2. FC
Nový Hradec Králové 10b. (9:4),
3. TJ Paramo Pardubice 8b.
(10:7), 4. Fotbalová Školička FC
Hradec Králové 7b. (9:9), 5. FC
Slavia Hradec Králové 6b.
(12:16), 6. TJ Sokol Malšova
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Lhota 0b. (5:19). Trenéři Roman a Petr.
Roman Schmidt

Horní řada zleva: trenér Petr Kopiště, Tomáš Feistel, Alex Knob, Jan
Paulus, Daniel Doubrava, Lukáš Svoboda, trenér Roman Schmidt,. Dolní
řada zleva Štěpán Čmedla, Jiří Částka, Daniel Zykl, Vojtěch Schmidt,
Veronika Šicová, Štěpán Kopiště, Michal Solich

Basketbal ve Vysoké nad Labem slaví úspěchy
Sečteno a podtrženo,
rezervy extraligového celku Loko
20:3. To je bilance doTrutnov.
Jediné, co pokulhává
spělých celjsou
výsledky
ků, mužů „A“
mužů „B“, kteří
a žen BK
zatím nepotvrzují
NAPOS Vysvými
výkony
soké nad Labem ve svých souloňského šampitěžích. Muži „A“ ve druhé lize
óna a se třemi
okusili hořkost porážky pouze
porážkami
a
2x, a tak po 10 odehraných
dvěma vítězstvíkolech vévodí tabulce skupiny
mi se krčí ve
„B“ druhé ligy mužů. Ve výchostředu oblastního
dočeské lize žen, kterou od
přeboru. Věříme
letošní sezóny hrají ženy BK
však, že se o
NAPOS Vysoká n.L., je odehrápřední umístění
Od této sezóny 2017/2018 Vysokou reprezentuje i družstvo žen
no také 10 kol a naše děvčata
ještě
poperou.
klopýtla jen jedinkrát, když
Co nás může opravdu
Basketbal ve Vysoké nad Labem zapustil
Hodač předvádí ve druhé
těsně prohrála na palubovce VysočáklizeJan
těšit,
je
zájem
našich
kořeny a věříme, že brzy přiláká do hledišmužů skvělé výkony
nejmenších v kategoritě i ty, kteří jej dosud nenavštívili.
ích U11 a U12, kde se začíná zúVíce na: http://www.bk-vysoka.cz/
ročovat kvalitní trenérská práce,
Pavel Pour
proměněná na vítězná utkání.
Na začátku práce s dětmi jsme
si nastavili cestu, která bude
vést ke zvýšení zájmu o basketbal, ne vítězit za každou
cenu. Rok se sešel s rokem a
už dnes se ukazuje, že naše
filozofie byla správná a vede k
úspěchům, na kterých se podílí
všichni. V obou dětských kategoriích hrajeme o „bednu“ a
jsme pro tradiční kluby v soutěHráč "B" týmu mužů a trenér dětí Martin Kolomý
žích velkým překvapením.
uděluje pokyny svým svěřencům

Naše obec v proměnách času
Krásnou fotografii vpravo mi poskytla rodina
Krátkých, které v současné době dům na
fotografii patří. Vlastníkem domu č.p. 38
byla od roku 1927 rodina Michalova, která
dům koupila od „Okresní péče o mládež v
Hradci Králové“. Po nich dům patřil rodině
Arnoštových. Původní Arnoštovo stavení, s
doškovou střechou, je vidět v pravé části
fotografie. Ještě krátce po 2. světové válce
zde byla tzv. ozdravovna pro mládež.

Ohlédnutí - sázení stromků u fotbalového hřiště
V neděli 5. listopadu odpoledne se sešli

rodiče s dětmi k záslužné
akci, která měla za cíl ozelenit a zkrášlit náš sportovní
areál.
Za
sychravého
počasí společnými silami
zasázeli 31 břízek a jednu
velkou lípu.
Brigádnickou akci zorganizovali trenéři fotbalového
klubu FK Vysoká nad Labem.
Jiří Horák
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Ohlédnutí - Adventní tvoření
Adventní tvoření proběhlo v neděli 3.12.
2017 na galerii ve sportovní hale. Akce,
která vznikla spontánně před 10 lety jako
aktivita skupinky kamarádů a známých,
během doby nabrala téměř profesionální
úroveň. Na galerii byla připravena pracovní
stanoviště, na kterých si návštěvníci mohli
vyrobit různé adventní drobnosti, od oblíbených zdobených perníčků až po adventní věnce. Vše připravily šikovné Vysočačky, které jste opět mohli rozpoznat podle
slušivých zástěrek s nápisem "TVOŘILKY",
za podpory svých rodinných příslušníků.
Pro návštěvníky byl připraven i bar s občer-

stvením. Vlastnoručně vyrobené i donesené adventní věnce nám požehnal pan farář
P. Zadina.
Akci jsme většinou zakončovali zpíváním u
vánočního stromu. Letos poprvé došlo k
souběhu akcí - na Adventní tvoření bezprostředně navazovala Mikulášská besídka, takže mezi akcemi byla jen minimální
přestávka. Proto jsme letos pouštěli jen cca
15 minut reprodukované koledy, na vystoupení kapely prostě nebyl čas.
Velké díky patří všem organizátorům, sousedům, přátelům, správci haly i obecním
zaměstnancům a zejména šikovným

Vysočačkám, které ve svém volném čase a
bez nároku na odměnu celou akci zorganizovaly. Děkujeme!
Jiří Horák

Ohlédnutí - Mikulášská besídka
Letošní besídka proběhla v neděli
3.12.2017, již potřetí ve sportovní hale.
Letos jsme poměrně neobvykle začínali až
od 17 hodin, protože předtím probíhala v
hale akce Adventní tvoření. Pro děti byl

připraven program na palubovce, pro
všechny pak občerstvení v baru na galerii.
Program zajistili, stejně jako vloni, herci z

Divadýlka
Mrak.
Děti zpívaly, recitovaly, tančily a soutěžily.
Některé
disciplíny
byly
opravdu tématické
- například soutěž
o nejlepší pekelný
škleb (děti ochutnaly kyselé zelí a
pak už to šlo samo...) byla divácky
velmi vděčná. Jako
každoročně také vystoupily děti z mateřské školy a předvedly pásmo krásných
básniček a písniček.
A po 18. hodině přišel očekávaný host sv. Mikuláš s andělem a dvěma čerty. Po
konstatování, že ve Vysoké máme jen
hodné děti (nikdo se dobrovolně nehlásil k
nástupu do pytle) následovala nadílka -
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děti dostaly adventní kalendář. A na závěr
byl jako obvykle ohňostroj u vánočního
smrku.
Velký dík patří všem organizátorům, paní
ředitelce, učitelkám i dětem z mateřské
školy za krásné vystoupení, písničky a
básničky. Děkujeme i sv. Mikulášovi, krásnému andělovi a dvěma pořádným, špinavým a strašným čertům! A díky i Vám
všem za to, že jste přišli.
Jiří Horák

Co nového u hasičů?
7. září v dopoledních hodinách proběhlo řízené pálení
pod
dohledem
JSDH. Dohled prováděli hasiči David
Šága a Václav Kulhavý. K dohašování
měli
připraveno
čerpadlo a dostatek vody. Jednalo se o
pálení několika chovů včelstev včetně úlů z
důvodu nákazy včelím morem. Pálení bylo
nahlášeno na operačním středisku HZS
KHK.
10. září se uskutečnila brigáda členů SDH
Vysoká nad Labem. Po řízeném pálení ze
7. září hasiči likvidovali ocelové konstrukce, které sboru daroval majitel včelích úlů.
Do konce příštího týdne, bude místo vyklizeno a čisté předáno majiteli pozemku.
Děkujeme autodopravě CUBI a Pavel Krátký za odvoz šrotu.
11. září byla vysockým hasičům nahlášena hned dvě
sršní hnízda. Jedno na posedu v Podlesí - lokalita u penzionu Hubert. Druhé v Hradecké ulici v podbití rodinného
domu. Hasiči hnízda zlikvidovali za pomoci dvou nastavovacích žebříků a přípravku na
bodavý hmyz. Na výjezdu byli
Martin Motyčák, Tadeáš Salavec a Lukáš Rudolf.
15. září byli na tiskové konferenci představeni finalisté
ankety Dobrovolní hasiči roku
2017. V kategorii Sbor dobrovolných hasičů za oblast východ Čech ( Pardubický,
Liberecký, Královéhradecký kraj ) byl odbornou porotou složenou ze zástupců profesionálních i dobrovolných hasičů a partnerů nominován i náš sbor z Vysoké! Nominováni jsme byli za práci s našimi Soptíky.

dla vysockých Soptíků.
17. října natáčel starosta sboru v prostorách požární správy Pražského hradu medailon o SDH Vysoká nad Labem pro Českou televizi v rámci ankety Dobrovolní hasiči roku 2017.
28. říjen držela JSDH zvýšenou hotovost
na základě výstrahy o blížícím se silném
větru od operačního střediska HZS KHK a
byla tak připravena k okamžité pomoci. V
neděli 29. října v 9:19 hod svolalo operační
středisko HZS KHK vysockou zásahovou
jednotku k výjezdu na technickou pomoc
při odstranění nebezpečných stavů zapříčiněných orkánem Herwart. Z důvodů popadaných stromů nebyla průjezdná silnice
mezi Vysokou a Opatovicemi. Naši hasiči
napadané větve a kmeny z vozovky rychle
odstranili a komunikaci opět zprůjezdnili.
Zároveň projeli katastr obce Vysoká nad
Labem a udělali průzkum škod a zahájili
Vysočtí dobrovolní hasiči kácejí vzrostlý
smrk ohrožující dopravu na hlavní silnici

novým technickým vybavením HZS.
4. listopadu byla svolána brigáda členů
SDH z důvodu provedení rozvodů elektrického proudu po hasičském hangáru
Hasiči dokončují rozvody elektřiny

14. listopadu jsme se pro tento rok rozloučili s našimi Soptíky, tréninky budou pokračovat opět na jaře. Vysockým mladým
hasičům byly sborem zakoupeny pracovní
stejnokroje. Ustrojením do stejnokrojů jsou
dospělým hasičům opět o krok blíže a doufáme, že v budoucnu posílí výjezdovou
jednotku obce Vysoká nad Labem
25. listopadu proběhlo v budově rektorátu
VUT, Brno slavnostní vyhlášení výsledků
Velitel hasičů Radek Košťál přebírá cenu
za 5. místo v anketě
Dobrovolní hasiči roku 2017

jejich odstranění. Během tohoto průzkumu
bylo zjištěno několik zřícených plotů, povalených kontejnerů na odpad a popadané
borovice na pěší stezce ( Zajdlák ). Nejvíce
ohrožující byl nalomený smrk v zatáčce
před hostincem u Salavců, kde hasiči navíc
museli zastavit hlavní tah přes obec a řídit
dopravu. Pro vysocké hasiče to byl v pořadí již druhý ostrý výjezd, i tentokrát byl
10. října byla ve spolupráci se sdružením
dojezdový čas v limitu a vše proběhlo bez
Dobrotety spuštěna sbírka surovin na upekomplikací. Zásahy vedl sloužící velitel
čení vánočního cukroví pro děti z dětského
David Krám a účastni byli Tadeáš Salavec,
domova v Nechanicích
Lukáš Motyčák, Martin Motyčák, Lukáš
14. října u příležitosti 4. výročí otevření
Rudolf, David Šága, Tomáš Hájek. V době
rozhledny Milíř připravili hasiči ukázku
zásahu již byla naše obec postižena výtechniky včetně makety výjezdového vozipadkem el. proudu. Hasiči komunikovali s
operačním střediskem poJak přivolat vysocké hasiče?
mocí radiostanice Hytera a
Z důvodu zefektivnění komunikace občanů s výjez- mobilního telefonu.
dovou jednotkou obce bylo zřízeno telefonní číslo 4. listopadu probíhalo na
607 059 398. Na tomto telefonním čísle je nepře- stanici HZS KHK U Přívozu
tržitě k zastižení velitel sloužícího družstva (David školení velitelů JSDH obcí a
Krám, Tadeáš Salavec, Lukáš Rudolf), který zajistí velitelů družstev. Za naši
jednotku se školení účastnil
potřebnou pomoc při např. čerpání vody ze zatopevelitel družstva David Krám.
ných objektů, odstranění větví, likvidace hnízda boVelitelé byli proškoleni na
davého hmyzu, dohled při větším pálení, technická
podávání zpráv o zásazích
pomoc při kalamitním stavu po vichřici, sněhu apod. prostřednictvím webového
Pokud jde o akutní ohrožení života či majetku volej- portálu, lanovou techniku
te neprodleně tísňovou linku 112!!!
(uzle,atd. ) a seznámili se s
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ankety Dobrovolní hasiči roku 2017.
Večerem provázeli Marek Eben a Tereza
Kostková, vystoupili patronka ankety Ilona
Csáková, Helena Vondráčková a cimbálovka Jožky Šmukaře. Naši hasiči se v letošním roce umístili na pátém místě za oblast
východ Čech ( Pardubický, Liberecký, Královéhradecký kraj ). Je to opět nádherné
ocenění naší práce a motivace do dalších
let.
Více informací a fotografií najdete na webu
www.sdhvysokanadlabem.cz, který pravidelně aktualizujeme.
Sbor dobrovolných hasičů Vysoká nad
Labem přeje krásné a klidné prožití
svátků vánočních a rok 2018 bez požárů
a jiných krizových situací.
Radek Košťál, starosta SDH, velitel JSDH

Poplatky v roce 2018
Výše poplatků je stanovena obecně závaznou vyhláškou č.1/2012 (v plném znění na
webových stranách obce nebo přímo na
obecním úřadě). Platbu za likvidaci odpadu
a poplatek za psy je nutno uhradit do konce března 2018.
1. Poplatek za likvidaci komun. odpadu
Výše plateb zůstává stejná jako v minulých
letech:
 380,- Kč na osobu a rok (dospělí)
 190,- Kč na osobu a rok (děti do 15-ti let
a občané nad 70 let)
Po zaplacení poplatku bude občanům vydána známka (samolepka) pro rok 2018,
kterou nalepí na popelnici. Známka s letopočtem 2017 platí pouze do 31. března
2018! Pokud po tomto datu nebude na popelnici nová známka, nebude vyvezena!
2. Poplatek ze psů:
 50,- Kč za jednoho psa ročně
 75,- Kč za každého dalšího psa ročně
Známky pro nově evidované psy budou

vydávány oproti úhradě poplatku..
3. Poplatek za zhodnocení stavebního
pozemku připojením na kanalizaci
Poplatek je definován vyhláškou č. 6/2011
a je stanoven ve výši 13,50 Kč za m2 zhodnoceného stavebního pozemku. Jedná se o
jednorázový poplatek, který platí stavebníci
za připojení do kanalizace zakončené
obecní ČOV. Platební výměr bude vystaven
na požádání na obecním úřadě.
Veškeré platby lze provést i bezhotovostně, a to kartou na platebním terminálu
na obecním úřadě, případně převodem:
Číslo účtu:
Variabilní symbol:

1080784339/0800
„Vaše číslo popisné“

Specifický symbol:
1340 (odpad), 1348
(zhodnocení stavebního pozemku)
Zpráva pro příjemce:


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



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

částku hradíte a počet psů, za které
částku hradíte.
Př.: Jan Novák 1940, Jana Nováková 1950
a 2 psi (částka by tedy činila
190+380+50+75= 695 Kč)
Na základě výpisu z účtu Vám pak bude
vydána známka na popelnici.
Koeficient daně z nemovitostí pro rok
2018 je stanoven zákonem (pro obce od
1000 do 6000 obyvatel) na 1,4 ve všech
kategoriích nemovitostí.
Žádné další poplatky se v naší obci neplatí.
Stočné zatím nevybíráme, přestože provoz
čistírny odpadních vod nás ročně stojí cca
milion korun. Toto považujeme za jeden z
důležitých benefitů pro naše občany.
UPOZORNĚNÍ: z technických důvodů
budou platby přijímány až od pondělí 22.
ledna 2018, kdy proběhnou uzávěrky účetnictví. Do té doby od Vás nemůžeme platbu
přijmout, resp. nemůžeme ji zaevidovat do
systému. Děkujeme!
Jiří Horák

Likvidace a separace komunálních odpadů v obci
Komunální odpad v naší obci se likviduje
prostřednictvím firmy Marius Pedersen,
a.s., resp. Hradecké služby, a.s. Separované odpady a bioodpad odváží několik různých firem na základě rámcové smlouvy.
KOMUNÁLNÍ ODPAD se vyváží 1x za dva
týdny, vždy ve čtvrtek. Noví obyvatelé
mohou koupit popelnici (plastovou nebo
plechovou) za pořizovací cenu cca 900
korun/ks na obecním úřadě (tato částka
může být různá dle aktuální nákupní ceny)
dle počtu osob v domácnosti: 1 - 2 lidé = 1
popelnice, 3 - 4 lidé = 2 popelnice, 5 a více
lidí = 3 popelnice. Výměna poškozené či
dožilé popelnice starší pěti let je bezplatná,
stačí zažádat na obecním úřadě.
POZOR: při odběru menšího než maximálního počtu nádob (resp. známek) pro osoby
trvale bydlící v nemovitosti s jedním číslem
popisným bude těmto občanům poskytnuta
sleva ve výši 380 korun na jednu neodebranou známku. Podmínkou je uhrazení poplatku všemi osobami trvale bydlícími v
nemovitosti a také to, aby v jedné nemovitosti zbyla minimálně jedna popelnice. Svozový kalendář je vyvěšen na webu obce
www.vysoka-nad-labem.cz/svoz-odpadu
SEPAROVANÝ ODPAD se vyváží spolu s
komunálním odpadem. Separace odpadu
se provádí do plastových pytlů, barevně
odlišených podle druhu odpadu: žluté na
plasty, modré na papír a červené na nápojové kartony (tetrapacky). Pytle dostanete
zdarma na obecním úřadě.

 Naplněné pytle všech tří barev připraví
občané ve svozový den ráno vedle
popelnic

 pracovníci obce pytle odvezou a do poštovní schránky vloží prázdné pytle systémem „pytel za pytel“. Pokud ve schránce
pytle nenajdete (stane se), pište na:

salavec@vysoka-nad-labem.cz nebo na
tel. 602455140, uveďte číslo popisné a
počet chybějících pytlů. Naši zaměstnanci
Vám je do druhého dne dodají.

 papírové krabice či rozměrnější kartony
není třeba dávat do pytlů, je ale nutno je
převázat, aby se při manipulaci nerozsypaly a v den svozu přistavit k popelnici

 veškeré pytle prosím zavazujte!
 do pytlů patří pouze separovaný komunální odpad z domácnosti, ne z firmy!

 Rozměrné plasty, plastový zahradní nábytek atd. prosím odvezte do sběrného
dvora.
Kontejnery na sklo jsou umístěny na několika místech, vyvážejí se jednou měsíčně.
Separuje se zvlášť barevné a čiré sklo.
Rozměrnější skleněný odpad můžete přistavit ke kontejneru, nejlépe v den svozu ostatních odpadů.
BIOODPAD: zelené kontejnery jsou celoročně přistaveny na pěti místech v obci a
pravidelně vyváženy. Věnujte prosím pozornost popiskám na kontejnerech, kde je
popsáno, jaký typ odpadu lze ukládat. Větší
množství bioodpadu mohou občané odvézt
sami na prostranství za hřbitovem, u silnice
směrem na Bukovinu.
Sběr použitého kuchyňského oleje jsme
zavedli od jara 2017. Na několika místech v
obci je umístěna speciální nádoba, do které
mohou občané separovat olej například po
smažení, nalitý a uzavřený do PET lahve.
ELEKTROODPAD všeho druhu můžete
uložit zdarma do kontejneru u prodejny
potravin, větší věci (televize, lednička,…) do
E-domku za prodejnou potravin, nejlépe po
dohodě na telefonu: 602455140. Drobný
elektroodpad (např. nabíječku, fén) můžete
odložit do kontejneru na obecním úřadě.

Svozový
plán pro
rok 2018

NEBEZPEČNÝ A VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
Obec organizuje jarní a
lichý
podzimní sběr, kdy občané
ČTVRTEK
obce se mohou zdarma
zbavit nepotřebných věcí. tý- datum
Kromě toho mohou občané den
naší obce využívat sběrný 51 21.12
dvůr na adrese: Hradecké
1 05.01.
služby a.s., Bratří Štefanů
3 18.01.
990, 500 03 Hradec Král.
SBĚR STARÉHO ŠAT- 5
02.02
STVA pořádá obec ve spo7 15.02.
lupráci s Diakonií Broumov
dvakrát ročně, pytle na 9 01.03.
šatstvo poskytuje zdarma 11 15.03.
obecní úřad. Podobně jako
13 29.03.
ostatní sběry je i tento včas
avizován ve zpravodaji, na 15 12.04.
webu i jinými obvyklými 17 26.04.
způsoby. Pro uložení šat19 10.05.
stva i obuvi lze využít i
kontejner umístěný u pro- 21 24.05.
dejny potravin.
23 07.06.
SBĚR KOVŮ zřejmě i na25 21.06.
dále budou pořádat dvakrát
ročně hasiči. Nicméně dle 27 05.07.
zákona jsme povinni orga- 29 19.07
nizovat separaci kovů, což
31 02.08.
jsme ve vyhlášce ošetřili
následovně: drobné kovové 33 16.08.
věci (konzervy, plechovky, 35 30.08.
hliníkové obaly,…) uzavře37 13.09.
né v pytli (dostanete na
obecním úřadě) nebo v 39 27.09.
krabici můžete odložit k 41 11.10.
popelnici v den svozu, spo43 25.10.
lu s ostatními druhy separovaného odpadu. Odvoz 45 08.11.
větších věcí bude organizo- 47 22.11.
ván dle potřeby.
49 06.12
Jiří Horák

51
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Různé
Zajímavou a medializovanou „kauzou“ je
plánované omezení dopravy v Opatovicích nad Labem, konkrétně umístění dopravní značky „zákaz odbočení vlevo“ na
výjezdu na původní Hradubickou silnici.
Starosta sousedních Opatovic, Ing. Kohout, již několik měsíců do médií oznamuje, že toto propojení zablokuje, že na to
konečně má příslušná povolení. Ta však
dosud nikdo neviděl. Osobně a oficiálně
jsem požádal o informace jak ministerstvo
dopravy ČR, tak příslušný odbor dopravy
magistrátu města Pardubice. Bylo mi sděleno, že od srpna roku 2014, kdy Krajský
soud v Hradci Králové zrušil stanovení
dopravního značení v této lokalitě
(připomenu, že žalobu jsme podali společně s náměstkem Vedlichem z Hradce Králové), žádný úřad nevydal nové stanovení dopravního značení. Tedy pokud tam
kdokoli umístí novou dopravní značku, tak
to činí nelegálně a my ihned podáme podnět k jejímu odstranění. Myslím, že v Opatovicích si tohoto jsou vědomi a proto je
nyní „ticho po pěšině“.
Parkování na obecních pozemcích je
evergreenem posledních let. Lze pochopit,
když automobil stojí na trávě výjimečně,
protože je například rodinná oslava a sjede
se široké příbuzenstvo. Co ale nechápu je

situace, kdy automobil obyvatele domu
dý večer v 18 hodin. Zvoní na něj svědomistojí na trávě vedle vjezdu na dvůr, přitě a v každém počasí paní Hana Johnová.
čemž dvůr i vjezd jsou volné! Domluvy,
Zveme aktivní občany (občanky) k polístečky za stěrač, to vše jsme vyzkoušeli a
moci na přípravě kulturních obecních
funguje to pár dní. Proběhlo jednání s Poliakcí! Pokud máte nápady, čas a chuť,
cií ČR, jsme domluveni, že na výzvu přijehlaste se na obecním úřadě.
dou a budou pokutovat nesprávně parkující
Blíží se Silvestr a s ním spojené odpalovozidla. Ještě připomínáme parkování na
vání domácích ohňostrojů. Rány při odpachodníku. Toto je problém zejména v
lování ruší lidi a zejména děsí psy, kteří se
době, kdy se provádí zimní údržba
bojí, utíkají a mohou být i agresivní.
(zametání sněhu) a špatně parkující auta
Prosíme o ohleduplnost: zvažte, jestli
znemožňují úklid chodníku, hrozí i poškoVaše oslava nebude hezká i bez
zení automobilu technikou. Opět jsme přiohňostroje, který zbytečně stresuje psy
praveni toto řešit s Policií ČR. Prosím,
i sousedy.
berte tento text jako poslední varování.
Pro rychlejší a operativnější informování
Problém a velkou škodu může způsobit
jsme pro Vás připravili novinku - zasílání
zaběhlý pes. Před několika měsíci dva psi
informací formou SMS. Tato služba bude
utekli majiteli na Podlesí, vnikli do myslivyužívána v důležitých případech, jakým
vecké odchovny bažantů a způsobili řádobyla například havárie přívodu vody počátvě stotisícovou škodu. Dokonce i TV Nova
kem října 2017. Přihlásit se k odběru můo tom natočila reportáž. Majitel byl naštěstí
žete na webu obce v levém menu: Inforpojištěný, takže pojišťovna údajně uhradila
mační SMS. Zprávy obecního úřadu Vám
škodu v plné výši. Tímto upozorňujeme
následně budou chodit zdarma formou
majitele psů na to, že jsou plně zodpoSMS na Váš mobilní telefon.
Jiří Horák
vědní za svého psa! Už jenom fakt, že
uteče „na náves“
První obecní kalendář je pokusně vydaný v malé sérii a je neprodejný. Zdejší občan a
může být brán jako rodák Pavel Švajdler nafotil různé neobvyklé pohledy na naši obec. Toto je jeden z nich.
Pro příští rok plánujeme vydat jak nástěnný, tak týdenní kalendář s motivy naší obce.
porušení
obecní
vyhlášky (pokuta až
50 tisíc korun!), kde
je jasně uvedeno,
že pes musí být na
veřejném prostranství na vodítku. A
natož když pak způsobí škodu!
Zvon na obecní
zvoničce
můžete
slyšet po celé svátky, až do neděle
7. ledna 2018, kaž-

Provoz obecního úřadu a občanské vybavenosti o svátcích

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