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OBEC Vysoká nad Labem
Slovo starosty, co nás čeká v nejbližší době, plány do budoucna
Vážení spoluobčané!
Máme za sebou téměř polovinu letošního
roku, před sebou období prázdnin a dovolených. Ještě než se vydáte na zasloužený odpočinek, dovolte mi seznámit Vás
s aktuálním děním a plány do budoucna.
Zřejmě největší událostí je stavba první
etapy cyklostezky z Hradce Králové do
Pardubic, konkrétně úsek z Třebše do
Vysoké. Poklepání základního kamene
proběhne ve čtvrtek 21. června v 18 hodin u sportovní haly ve Vysoké nad Labem. Podrobnosti uvnitř zpravodaje.
Na přechodu pro chodce u hostince u
Salavců bude instalováno světelné signalizační zařízení. Tento přechod je velmi frekventovaný, hodně využívaný školními dětmi i návštěvníky sportovního areálu a všichni víme, že někteří projíždějící
řidiči rozhodně nedodržují předepsanou
rychlost 30 km v hodině. Chodec si bude
moci tlačítkem zastavit automobily na
silnici (na „semaforu“ jim naskočí červená) a bezpečně přejít. Na stavbu jsme
dostali dotaci 245 tisíc korun od Královéhradeckého kraje a měla by být hotová
na podzim 2018.
O prázdninách proběhne oprava výtluků
na místních komunikacích. Povrch by
si zasloužil celkovou opravu, ale stále
čekáme na vhodný dotační titul na posílení dešťové kanalizace uložené v této
silnici. Máme hotový projekt i stavební
povolení, bohužel předpokládané náklady
cca 30 milionů korun přesahují naše možnosti. Dotační strategie podporuje opačný
trend, kterým je zdržování vody v krajině.
Řešení se ale možná našlo: je jím výstavba jedné nebo několika retenčních
nádrží (případně „ rybník“ ) na dešťové
kanalizaci, které zpomalí odtok a umožní
vodě se zasáknout. Pokud bychom tedy
řešili kanalizaci spolu s retencí, pak je to

zřejmě financovatelné z dotace. Konkrétní umístění nádrží diskutujeme s odborníky, věřím, že řešení se najde.
Plánovaná rekonstrukce uličky od č.p.
180 k č.p. 64 určitě proběhne, peníze
na ni máme, ale stále čekáme na vydání
stavebního povolení.
Výstavba parku se zázemím pro děti v
lokalitě Na Rybníku je v plném proudu.
Jsou hotové zpevněné plochy a přívody
sítí, zbývá dokončit terénní úpravy, zasít
trávník a osadit vybavení. Chtěli bychom
prostor předat dětem k užívání již o
prázdninách. A na podzim se zasázejí
stromy, včetně jedné soliterní lípy v rámci
akce „stromy republiky“, jako připomínku
100 let Československa.
Na nákup kompostérů pro občany dostaneme dotaci, ale zřejmě až v zimě 2018.
Tedy kompostéry dostanou zájemci až na
příští sezónu.
Podobné to možná bude s dotací na obnovu víceúčelového hřiště a jeho zastřešení nafukovací halou - vše máme
připraveno, ale dotační titul bude vypsán
až v závěru tohoto roku. Budeme se samozřejmě snažit vše stihnout co nejdříve,
ale bez dotace to nezaplatíme.
Dlouhotrvající sucho je celorepublikovým problémem. Začíná se měnit charakter krajiny, borové lesy hromadně
usychají, studánka nad obcí, která v minulosti zásobovala 7 obecních kašen, je
opět vyschlá. Podle mého názoru je špatné jenom přihlížet s tím, že jeden člověk
nebo jedna obec nic nezmůže. Naopak,
každý by měl přemýšlet o tom, jak pomoci životnímu prostředí. Proto připravujeme
projekt výsadby pásů zeleně kolem
obce. Agentura ENVICONS s.r.o. zpracovává plán výsadby a připravuje žádost o
dotaci. Pokud vše vyjde, tak na podzim
2019 bude v těsné blízkosti obce, na
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„velké straně“, tedy na polích mezi Vysokou a Bukovinou, vysázeno cca 5 hektarů
biopásů, tedy pruhů stromů (i ovocných stromů původních starých odrůd) a
keřů. Přínos je zřejmý - nejen zadržování
vody v krajině, ale i prostor pro zvířata,
ptáky, hmyz, estetický přínos, prostě celkové zlepšení životního prostředí.
Vybudování obecního sběrného dvora
a kompostárny diskutujeme s vedením zemědělské společnosti Polabí a.s.
Zemědělci mají dostatečné prostory i
mechanizaci, obec a její občané zajistí
pravidelný přísun materiálu. Množství
bioodpadu totiž strmě narůstá - za rok
2017 ho naše obec vyprodukovala téměř
250 tun.
Celkový obraz obce kazí několik neudržovaných soukromých pozemků. Zejména
bývalé hřiště na Podlesí je ostudou.
Vlastníka se snažíme přimět k pravidelné
údržbě, úspěch je nevalný. Nejlepším
řešením by bylo získat tyto pozemky zpět
do obecního vlastnictví.
Víceúčelový obecní dům s prostory
pro kulturní centrum, kanceláře, knihovnu, ordinaci lékaře nebo jiné služby, to je
další úkol do budoucna. Obec pro tento
účel koupila pozemek naproti poště. V
současné době přes něj vede staveništní
komunikace Jižní louka, ale na podzim
bude pozemek urovnán a zatravněn.
Zároveň vypíšeme soutěž na architektonickou studii na využití tohoto pozemku,
se zadáním: víceúčelový obecní dům.
Výsledky budeme průběžně konzultovat s
občany.
Vysoká nad Labem je krásná obec s unikátní polohou. Věřím, že i v budoucnu se
nám v ní bude společně dobře žít.
Přeji všem krásné léto, plné sluníčka a
pohody!
Ing. Jiří Horák, starosta

Stavba cyklostezky z Hradce Králové do Vysoké nad Labem začala v červnu 2018
S velkou radostí píšu tento příspěvek.
Málokdo si totiž umí představit, že za
zprávou, že konečně začne dlouho očekávaná stavba, se skrývá téměř sedm let
práce.
Vše začalo v srpnu 2011, kdy proběhla ve
Vysoké schůzka nejvyšších představitelů
obou krajů a obcí na trase cyklostezky,
spojená s podpisem Memoranda na podporu cyklostezky.

Při podpisu Memoranda v srpnu 2011 se v klubovně u hřiště u nás ve Vysoké setkali (zleva)
hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc,
primátor Hradce Králové Zdeněk Fink, primátorka
Pardubic Štěpánka Fraňková, starostové okolních obcí a další představitelé krajů a měst.

Bylo dohodnuto, že nositelem projektu
bude Svazek obcí. Následovala příprava
zakládacích dokumentů, stanov, registrace atd. a v únoru 2012 byl založen svazek obcí, jehož jsem od té doby výkonným ředitelem. A začalo vyjednávání s
vlastníky pozemků, s úřady, začalo projektování, vyměřování, získávání souhlasů, povolení, uzavírání smluv, schůzování, jednání, kontroly atd.

Územní rozhodnutí jsme získávali nadvakrát, poprvé bylo v roce 2015 zrušeno
kvůli nesmyslnému poplatku 22 milionů
korun za vynětí pozemků pro stavbu ze
zemědělského půdního fondu. V polovině
roku 2017 jsme získali stavební povolení,
proběhlo výběrové řízení na dodavatele
stavby a v říjnu 2017 jsme podali žádost
o dotaci. A čekali jsme až do května
2018, kdy jsme dostali zprávu z příslušného hodnotícího orgánu, že jsme splnili
všechny podmínky a dotaci dostaneme!
Celkové náklady jsou cca 31,5 milionu
korun vč. DPH, z toho 27 milionů bude
dotace, zbytek uhradí společně Královéhradecký kraj a Statutární město Hradec
Králové.
Dne 7. června 2018 proběhl první kontrolní den a bylo oficiálně předáno staveniště. Stavební firma M-Silnice a.s. má ve
smlouvě 200 dní na provedení stavby,
tedy termín dokončení je poslední prosincový týden 2018. Stavební a zemní práce
včetně asfaltu firma prý stihne naprosto
bez problémů, nejdéle bude zřejmě trvat
výroba a stavba kovové lávky přes slepé
rameno ve Třebši. A stoprocentně na jaře
2019 konečně pojedeme na kole do
Hradce Králové zcela bezpečně, po nové
cyklostezce!
Velký dík patří představitelům obou
krajů a statutárních měst, kolegům
starostům, projektovému manažerovi a
mnoha dalším lidem i institucím. Bez
vzájemné spolupráce by stezka nikdy
nebyla!
Jiří Horák

Pozvánka na poklepání základního kamene cyklostezky
Vážení občané, sousedé a přátelé cyklistiky!
S radostí oznamujeme, že stavba první etapy cyklostezky, která v budoucnu spojí dvě
statutární města Hradec Králové a Pardubice a stane se důležitou součástí mezinárodní Labské stezky, je zahájena!
Poklepání základního kamene první etapy, Hradec Králové - Vysoká n. L.
proběhne ve čtvrtek 21. června 2018 v 18 hodin
ve sportovním areálu ve Vysoké nad Labem, v místě vyústění první etapy
Program:
• od 16 hodin valná hromada svazku obcí Hradubická labská (klubovna u hřiště)
• od 17 hodin příjezd pozvaných, přivítání, prohlídka areálu, občerstvení
• v 18 hodin - slavnostní projevy a vlastní poklepání základního kamene
• poté společné posezení, diskuze a občerstvení
• hrát bude kapela COUNTRY DOHODA
Vpravo je mapka celé trasy: ve směru od Hradce Králové stezka začne poblíž Penny
marketu ve Třebši a povede po levém břehu Labe. Slepé rameno ve Třebši bude překlenuto lehkou kovovou lávkou. Stezka dojde do Vysoké, obejde zleva dům na jezu a povede pod mostem po náplavce. Napojení Vysoké bude provedeno přes pole do sportovního
areálu k tělocvičně.
Páteřní trasa cyklostezky bude dále pokračovat přes most do Opatovic, za elektrárnou
přejde Labe do Dřítče a pak dále přes Němčice kolem Kunětické Hory do Pardubic, kde
stezka naváže na stávající síť cyklostezek. Je počítáno s napojením Kunětic, Rábů a Sezemic, výhledově i Bukoviny a dalších obcí.
Povrch stezky bude asfaltový, šířka 3 metry plus půl metru zpevněné krajnice na každé
straně, pro případné vyhýbání cyklistů.
Jiří Horák
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Nárůst dopravy a bezpečnost občanů, možnosti řešení
Dopravní řešení odklonu komunikace III/29810
z Hradce Králové do Vysoké nad Labem

recyklační dvůr
Polabí a.s.

nová silnice přes pole
s novým mostem

současná zatáčka
„ve mlejnku“
nový kruhový
objezd

nové napojení na
I/37 „hradubická“

Stále větším problémem je nárůst dopravy, a to jak tranzitní přes obec, tak
místní. Podle dostupných údajů po dokončení dalšího úseku rychlostní R35, od Opatovic do Časů, se část automobilů přesune
na tuto novou komunikaci. Dalším koncepčním řešením je převedení stávající
„staré“ silnice z Třebše do Vysoké na
pravý břeh Labe, těsně za hradeckou
ČOV - viz obrázek nahoře. Tedy doprava
směrem na Pardubice a Prahu by nebyla
vedena přes stávající most u splavu, ale
přes nový most, po kterém by se řidiči u
Březhradu napojili na stávající silnici I. třídy
I/37 „hradubickou“ silnici. V aktualizovaném územním plánu máme toto vyřešené,
ale realizaci brzdí odsouvané dokončení
územního plánu Hradce Králové.
Obchvat Vysoké a rozšíření stávající
silnice, to jsou určitě dobrá řešení, ale
realizace se stále oddaluje. V našem
územním plánu máme toto ošetřeno, ale to
je asi vše, jak to můžeme podpořit, protože

investorem takové stavby nemůže být
obec, ale stát resp. kraj.
Ke zklidnění projíždějících automobilů určitě přispěje světelné signalizační zařízení
na přechodu u hostince U Salavců. A další
možností jsou měřiče rychlosti - radary, ať
už úsekové nebo standardní. Naše obec
toto sama ze zákona instalovat nemůže,
ale je dobrou zprávou to, že město Hradec
Králové změnilo názor a připravuje instalaci měřičů na svém území. V tom případě
se k městu připojíme a jeden měřič rychlosti bude umístěn na průtahu obcí. Konkrétní podmínky nájmu a úhrady agendy
ještě musíme domluvit, ale v zásadě je to
možné, což je dobrá zpráva.
Zklidnění místní dopravy je hodně v
režii obce. V mezích zákonů můžeme
provoz na obecních komunikacích regulovat dle potřeby. Vloni byly dokončeny přejezdové prahy u školky a na Podlesí,
které, podle ohlasů, zpomalují rychlé řidiče
téměř bez výjimky. Naopak vodorovné

dopravní značení, které jsme nechali
vloni vyznačit v lokalitě Západní svah, se
ukázalo jako téměř neúčinné.
Silnice v nových lokalitách jsou řádně
zkolaudované, tedy vyhovují zákonům.
Ovšem reálně tu vznikají nebezpečné situace, způsobené především bezohlednými řidiči, které nezajímá to, že jsou v
obytné zóně, kde se volně pohybují chodci
a děti! A kde je přikázaná maximální rychlost 20 km/hod. a přednost zprava! A také
zde platí zákaz parkování mimo vyznačená
místa. Tyto silnice jsou stále soukromé, ale
změna se blíží - „balík“ předávacích dokumentů prochází právní kontrolou. Pokud
vše bude v pořádku, pak zastupitelstvo
odsouhlasí převzetí silnic v lokalitách Západní svah a Jižní svah do vlastnictví obce. Poté oslovíme dopravního inženýra se
zadáním vypracovat návrh celkového zklidnění dopravní situace v těchto lokalitách. Varianty budeme postupně konzultovat s občany.
Jiří Horák

Mini přípravka FK Vysoká nad Labem
náš tým hráli a góly dávali Tomášek Feistel
ník Zykl (2), Daník Doubrava (2), Míša
Nejmladší fotbalisti FK Vysoká nad Labem
(45 gólů), Vojta Schmidt (26), Verča ŠicoVrbová (2), Jirka Částka (1), Míša Karmanr. 2011 a mladší se v dubnu a květnu
vá (16), Alex Knob (15), Míša Solich (5),
ský a také naši nejmenší a nadějní kluci
účastnili Okresní soutěže mini přípravek,
Honzík Paulus (4), Luky Svoboda (3), DaLuky Chvátal, Štěpánek Čmedla, Štěpánek
jaro 2018, pořádané Okresním fotbalovým
Kopiště Štěpán a Páťa Ptáček.
svazem. V této soutěži se oficiálně
výsledky nikam nezapisovaly, netvoPoslední úspěch mini přípravky je
řila se žádná tabulka pořadí, ale šlo
datován nedělí 10.6.2018 kdy se tento
o to, aby si děti zahrály, ukázaly, co
nejmladší tým FK Vysoká nad Labem
natrénovaly a některé poprvé vyúčastnil svého největšího turnaje fotzkoušely opravdový fotbalový zábalové sezóny a to Memoriálu J.
pas. Zdravá soutěživost mezi týmy
Součka na Háječku v HK, kde bylo
však byla znát a nikdo v žádném
celkem 12 týmů a po odehrání 5-ti
zápase nechtěl prohrát bez boje. Z
velmi těžkých a vyrovnaných utkáních
vlastních statistik proto uvádíme, že
obsadil celkově krásné 2. místo!
náš tým odehrál v 6-ti mini turnajích
Všem nejmenším dětem FK Vysoká
celkem 18 zápasů s různými týmy
nad Labem patří dík za krásné fotbaokresu HK (6x proti Sokolu Třebeš),
lové jaro plné zážitků pro jejich rodiče,
z toho 16x zvítězil a pouze 2x propříbuzné, známé i trenéry a doufám,
hrál, celkové skóre vstřelených a
že hlavně pro ně samotné, protože
obdržených branek je 121:41.
právě pro ně to děláme, věnujeme jim
Alespoň v jednom kole, tedy ve
svůj čas a předáváme jim trochu fotZleva od horní řady: Kamil Šic, Roman Schmidt, Verča Šicová,
třech zápasech si zahráli všichni i Ti
Tomášek Feistel, Alex Knob, Luky Svoboda, Daník Zykl, Daník
balového umění.
nejmenší ze současné mini příprav- Doubrava, Páťa Ptáček, Štěpánek Kopiště, Vojta Schmidt, Míša Za trenéry mini přípravky: Roman
Solich, Štěpánek Čmedla a Jirka Částka
ky, kde je nyní celkem 16 dětí. Za
Schmidt a Petr Kopiště

Strana 3

Tým dětí a mládeže FK Vysoká nad Labem roste a má úspěchy
Mladší přípravka: V letošním
roce se mimořádně daří mladší přípravce. V celé sezóně se
odehrálo 18 kol, tj. 37 zápasů.
Mladší přípravka prohrála
pouze 1 zápas a tímto si pojistila prvenství
v okresním přeboru. Celkové skóre gólů je
342:62. V květnu jsme se v Praze setkali
při přátelském utkání s týmy AC Sparta
Praha a FC Slovan Liberec, kde jsme posbírali cenné zkušenosti pro další rozvoj.
Tímto všem velice děkujeme a těšíme se
na další sezónu.

Trenéři: Škvrna Tomáš, Handl Štěpán.
Hráči: Daňo Jan, Tachecí Kryštof, Kaplan Václav, Hrůša Michal, Pacák Radek,
Vítek Jakub, Handlová Valentina, Škvrna
Jáchym, Schestag Vojtěch, Baše Lukáš,
Kleiber Ondřej
Starší přípravka: FK Vysoká nad Labem
pořádala v sobotu 9. 6. 2018 první venkovní turnaj starších přípravek Makro cup U11, kterého se zúčastnilo sedm týmů (TJ
Sokol Třebeš, FC Slavia HK, TJ Sokol Malšova Lhota, TJ Paramo Pardubice, TJ Slavoj Předměřice a dva domácí týmy FK Vysoká nad Labem, šedá a bílá.

Turnaj se hrál systémem každý s každým
na dvou hřištích a pro větší atraktivitu jsme
zařadili po každém zápase penalty o bonusový bod do konečné tabulky. Na skvěle
připraveném vysockém pažitu se hrál
velice atraktivní fotbal se spoustou krásných fotbalových akcí a soubojů, které
rozhodovali páni rozhodčí Vláďa Koza a
Martin Koza.

aby si zahrálo co nejvíce našich hráčů
(všichni zdraví) a tak jsme postavili dva co
nejvíce vyrovnané týmy - bílý a šedý, kdy
jsme v každém týmu měli dva hráče na
střídání. Bílý tým měl po prvních dvou utkáních skvělých 7 bodů a do derby bílá šedá
šel s jednobodovým náskokem na šedé,
vyrovnané utkání nakonec rozhodla poslední minuta, kdy samostatný nájezd bílého
týmu zlikvidoval Domča Polgár a z následné akce šedý tým rozhodl na konečných
3:1 (opět se potvrdilo pravidlo - nedáš dostaneš). Od té doby přišla pro bílé jedna
smolná remíza, dvě prohry a konečně šesté místo. Družstvo šedých po pěti výhrách
a dvou remízách vybojovalo krásné druhé
místo. Jelikož jsme jeden tým a sdílíme
společně jak výhry, tak prohry, obě dvě
naše družstva byly odměněny stříbrnými
medailemi. Turnaj splnil svůj účel, do hry se
zapojilo všech 16 hráčů starší přípravky a i
přes náročný program (pátek dvě výhry v
mistrovském utkání okresního přeboru v
Třebechovicích 7:4 a 4:1) jsme s výkony
moc spokojeni, všem moc děkujeme za
vzornou reprezentaci FK Vysoká nad Labem. Musím také moc poděkovat rodičům,
kteří pomáhali s organizací turnaje, fanouškům za fér povzbuzování, rozhodčím za
nestranné rozhodování, hospůdce u Miroslava, že se postarala o občerstvení, obci
Vysoká nad Labem za celkovou podporu a
hlavnímu sponzorovi, kterým bylo MAKRO.
Za FK Vysoká nad Labem se turnaje zúčastnili: Polgár Dominik, Pleskot Bivoj, Beran Jiří, Zykl Petr, Svoboda Jakub, Zeman
Ondřej, Čermák Tobiáš, Zezula Filip, Lacek
Matěj, Schmidt Matěj, Kopiště Samuel,
Čmedla Vojtěch, Novotný Tomáš, Podlipný
Marek, Vítek Vojtěch a Drábek Michal.
Starší žáci: Začali podzimní část soutěže
Okresního přeboru 2017/2018 v počtu 11
hráčů. Zápas se hraje 2x35 min., prakticky
na celé hřiště, v počtu 8+1. Během podzimní části, z různých důvodů skončili s fotbalem 3 hráči a v jarní části sezóny museli
výpomoci mladší žáci. Tento se ještě ztenčil o další 2 zraněné hráče. Tým prvním
roce odehrál soutěž a obsadil celkově,
krásné 5. místo (18 bodů, 20 gólů), 1 bod
za 4. celkem. Hráči během celé sezóny
odehráli 18 mistrovských zápasů, 7 přátelských zápasů, 5 halových turnajů a jeden
venkovní. Celá sezóna byla velmi náročná,
prakticky, každý víkend hráli nějaký zápas,
nebo turnaj.

Celý turnaj zaslouženě vyhrál tým Předměřic, který nepoznal hořkost porážky a
jen jednou remízoval s druhým týmem
konečného pořadí FK Vysoká nad Labem - šedá. Náš druhý tým obsadil konečné 6. místo. Účel tohoto turnaje byl,
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Tým ročníků 2003-2004: P. Škoda, S. Kolman, O. Vlček, D. Hanousek, O. Špás, P.
Stoklasa, J. Morávek, J. Formánek, T. Novotná, M. Salavec, V. Horák.
Mladší žáci: Odehráli soutěž Okresního
přeboru 2017/2018, která měla 2 skupiny A
– městské a příměstské týmy, B – venkovní
týmy. V podzimní části náš tým skončil ve
skupině A na 8. místě. Jarní část zvládl
velmi dobře, když před posledním mistrovským utkáním statečně hájí 1. místo se 40
góly. Vzhledem k absenci starších žáků
během celé sezóny, musela polovina z nich
vypomáhat starším žákům na turnajích a
mistrovských zápasech. Posledních 5 mistrovských zápasů starších žáků, prakticky
odehráli jen mladší žáci. Hráči během celé
sezóny odehráli 21 mistrovských zápasů, 7
přátelských zápasů, 5 halových turnajů a
jeden mezinárodní turnaj v Praze.

Tým ročníků 2005-2006: Drábek T, Geleta
T., Knejp J., Kropáček A., Kučera M., Mozol
M., Novotná T., Pavlík D., Šic F., Šic T.,
Šulc J., Vlček T., Vojtíšek M., Kubynets M.,
B. Pleskot.
Trenéři obou týmů: Kamil Šic, Pavel Červenka, Vladimír Daňo.
Velký dík za bojovnost, nasazení, odhodlání, morálku a týmový duch patří především
mladším žákům, v čele s kapitánkou Terezkou Novotnou, která odehrála všechny
mistrovské zápasy, turnaje a přátelské
zápasy za mladší i starší žáky. Vyzdvihnout
bych měl i jednotlivce ve starších žácích M.
Salavce, D. Hanouska, P. Škodu.
Snažíme se být „pozitivními trenéry“, našim
cílem není „vítězství za každou cenu“, ale
učit hráče dovednosti, pomáhat hráčům
rozvinout jejich pozitivní charakterové rysy,
které by mohly být jednou z podmínek jejich úspěchu v životě. Podpora zlepšování
výkonu a dlouhodobé motivaci ke sportování. Vítězství je důležité, je to však druhotný
cíl. Důležitější je umožnit hráčům získat
užitečné životní zkušenosti. Nám jde na
prvním místě o hráče a mít dobrý kolektiv.
Závěrem bych chtěl poděkovat za nevšední podporu obci Vysoká nad Labem,
správci haly Ivošovi a sponzorům mládeže. Dále všem rodičům, kteří nám pomáhali po celou dobu sezóny a budeme se
těšit na další spolupráci v sezóně
2018/2019.
Autoři: Kamil Šic, Roman Schmidt, Libor
Drábek, Tomáš Škvrna.

Děti FK Vysoká nad Labem byly v Praze na mezinárodním turnaji!
FK Vysoká nad Labem – starší přípravka a mladší žáci se od 18. 5. do 20. 5.
2018 zúčastnili mezinárodního turnaje
STRAHOV CUP 2018 v Praze!
Třídenní pobyt v Praze jsme si zpříjemnili i
prohlídkou stadionu Slavie Praha (EDEN),
kde jsme se potkali i s A týmem. Vyřádili
jsme se (jak děti, tak trenéři) v síni slávy
českého hokeje v OC Harfa. Mladší přípravka si zafandila na Letné v zápase AC
Sparta Praha vs. Sigma Olomouc 1:0
(zakončené loučením s Davidem Lafatou)
a v neděli změřila síly v přátelském utkání
2x se Spartou Praha a jednou se Slovanem Liberec. Moc děkuji Všem za perfektní reprezentaci FK Vysoká n/L, veliké dík
rodičům, kteří nás přijeli podpořit.
Kamil Šic

Florbal Vysoká nad Labem
Již třetí sezónu trénují mladí florbalisté v
hale ve Vysoké. Cílem tréninků je pro nás
především radost dětí z pohybu a příjemně
strávený čas v kolektivu kamarádů. Těší
nás ale, že se podařilo připravit první hráče, kteří příští sezónu postoupí do kategorie starších žáků a budou se věnovat flor-

balu již na výkonností úrovni. Tři desítky
hráčů z Vysoké letos odehrály celkem 34
turnajů v Královehradecké lize přípravky,
elévů a mladších žáků. Přestože se výsledky v těchto věkových kategoriích nepočítají, myslím si, že ve všech kategoriích nám
vyrůstá řada nadějných hráčů. Stejně tak

jako každý rok, i letos pořádáme florbalové
soustředění formou prázdninového příměstského tábora. Závěrem mi dovolte
poděkovat dětem za jejich celoroční snahu
a píli ve florbalových trénincích i zápasech.
Za tým trenérů
Milan Ševčík

Pozvánka na Vysockou pouť a loučení s fotbalovou sezónou - pátek 22. června 2018
Datum pouti má liturgický původ podle
farního kostela, kterým je pro Vysokou
kostel „Na Zámečku“ v Novém Hradci Králové, zasvěcený sv. Janu Křtiteli. V církevním kalendáři připadá svátek narození sv.
Jana Křtitele na 24. červen, takže první
neděli poté byla pouť - lidé putovali do
svého kostela na slavnostní mši.
Pamětníci vzpomínali, že před
kostelem byly stánky s cukrovinkami, prodávaly se různé drobnosti,
růžence, „svaté obrázky“ atd. A na
zpáteční cestě bylo samozřejmostí, že se poutníci stavili v hospodě
U Halounků, která bývala na jižním
svahu návrší nedaleko od kostela,
ve směru k Roudničce.

Program:
16:00 – víceúčelové hřiště: NOHEJBALOVÝ TURNAJ AMATÉRSKÝCH MUŽSTEV
VYSOČÁKŮ
17:00 – travnaté hřiště: FOTBALOVÉ
UTKÁNÍ DĚTI PROTI RODIČŮM. Malí

fotbalisté z přípravky předvedou rodičům
své dovednosti!
18:30 – travnaté hřiště: TRENÉŘI PROTI
ZBYTKU SVĚTA. Fotbaloví trenéři FK
Vysoká nad Labem vyzývají vysočáky k
měření sil! Hrát mohou registrovaní i neregistrovaní fotbalisté, neomezené střídání
během hry je povoleno, pitný režim zajištěn. Cena pro vítěze –
sud piva!
19:00 -kapela SVIŽNÁ
TĚLA zahraje pro malé
i velké
Pro děti budou po celé
odpoledne až do večera k dispozici zdarma
pouťové atrakce - houpačky,
aquazorbing
(dle počasí), skákací
hrad, bungee trampolína, cukrová vata, perníková srdce, nafukovací balónky atd. b
Jiří Horák

Snažíme se připomínat si důležité
historické svátky a události. Výše
uvedený program by si dnes málokoho nalákal, takže se snažíme
lidem nabídnout něco více současného. Letos jsme datum oslavy
obecní pouti posunuli nezvykle na
pátek, kdy zároveň proběhne i
loučení s fotbalovou sezónou.

Mezinárodní fotbalový turnaj obcí se hraje v sobotu 4. srpna 2018 ve Vysoké
Desátý ročník mezinárodního fotbalového
turnaje obcí s názvem VYSOKÁ se bude
konat v sobotu 4. srpna 2018 od 10 hodin
na fotbalovém hřišti ve Vysoké nad Labem. Turnaje se tradičně účastní fotbalová mužstva sedmi obcí s názvem Vysoká
(resp. Wysoka), ze Slovenska, Polska,
Moravy i Čech. Hráči musí být starší 35 let,

hraje se na malé hřiště a střídá se libovolně. Každé mužstvo je vedeno starostou,
případně starostkou, a pořadatelská obec
pro účastníky zajišťuje ubytování, stravu i
program.
Ani my se letos nenecháme zahanbit, na
akci bude hrát v pátek večer Hradecká
cimbálová muzika (to bude něco pro
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Moraváky a Slováky...), a v sobotu večer
kapela Vendetta Rock
(to bude něco pro
všechnyb).
Věříme, že přijdete povzbudit naše
reprezentanty, jak při turnaji, tak při večerní
zábavě!
Jiří Horák

Zprávy z basketbalového oddílu BK Vysoká nad Labem
čtvrtfinále play-off, které bylo pro naše
basketbalisty konečnou stanicí. Vysocké
“béčko“ mužů skončilo v samotném středu tabulky a neobhájilo tak loňský titul
okresního přeborníka. Premiérově se ve
2. lize žen představí naše vítězky, vítězky Východočeské basketbalové ligy.
Přestože půjdou do své první sezóny

Naši nejmladší se radují z třetího místa ve Východočeském kraji

BRONZOVÉ MEDAILE BEROU HRÁČI
VYSOKÉ!!!
Nejmladší basketbalisté Vysoké nad
Labem dosáhli v pardubické hale BK
Synthesia na pohádkové 3. místo Východočeského přeboru nejmladšího
minižactva. Finálová čtyřka za účasti
domácí Synthesia Pardubice, Královských sokolů – Sokola Pražské Předměstí Hradec Králové, Sokola Nilfisk
Hradec Králové a našich nejmladších se
konala jako vyvrcholení celosezónního
snažení 5. 5. 2018. Skutečnost, že toto
družstvo skončilo hned za profesionálními kluby, je pro nás všechny jako vítězství!
Semifinále U11:
BK Synthesia Pardubice : BK NAPOS
Vysoká n.L. 94 : 27
(30:0, 58:10,
78:17)
Souboj o třetí místo U11:
BK NAPOS Vysoká n.L. : Královští
sokoli 40:39 (4:6, 13:16, 21:34)
Královské sokoly jsme v sezóně už
dokázali porazit, stejně tak i oni náš tým.
Utkání o 3. místo tak nemělo výrazného
favorita. Do utkání vstoupili lépe Sokoli,
po první čtvrtině vedli rozdílem 2 bodů
4:6, do poločasu přidali ve vedení další
bodík (13:16). Třetí čtvrtina se našim
nejmladším nevyvedla, a tak do závěrečného dějství vstupovali Sokoli s náskokem 13 bodů, a to je v této věkové
kategorii obrovský rozdíl. Ale baskeťáci
Vysoké jsou velcí bojovníci. Před fandícím obecenstvem, a hlavně bouřlivě
fandící lavičkou, která znamenala šestého hráče na hřišti, nic nevzdali a skvělou
závěrečnou čtvrtinou dokázali otočit po
celé utkání nepříznivý stav. Devatenáct
ku pěti, to byl stav poslední části a znamenal celkové vítězství rozdílem jednoho bodu 40:39. Na Královské sokoly tak
zbyla ta nejméně chtěná medaile –

bramborová a naši nejmenší se mohou
radovat z velkého úspěchu - z bronzové
medaile. Gratulujeme všem hráčům a
všem trenérům mládeže!!!!!
V samotném finále domácí BK Synthesia Pardubice podlehla děvčatům ze
Sokola Nilfisk Hradec Králové 43:45
(10:16, 25:21, 33:27). Hradecká děvčata
uspěla v první čtvrtině, poté se do vedení dostali domácí basketbalisté. Vývoj
utkání ale dokázala otočit a právem se
radují z titulu Východočeského
přeborníka kategorie U11 smíšených družstev.

Dekorace trenérů

celostátní soutěže, jistě nebude jejich
cílem pouhé udržení. Mladý, perspektivní celek má před zahájením sezóny
2018 – 2019 vysoké cíle.
O prázdninách a dovolených doléčí naši
basketbalisté neduhy z uplynulé sezóny
a po letní přípravě se těší na podporu
vysockých diváků v hledišti naší krásné
sportovní haly.
Pavel Pour

Basketbalové soutěže dohrány
Basketbalistkám a basketbalistům BK Vysoké nad Labem v
průběhu května skončily soutěže
sezóny 2017 – 2018. V letní pauze se muži začnou připravovat na
3. sezónu ve druhé lize mužů,
tedy třetí nejvyšší soutěže České
basketbalové federace. Jejich
cílem bude vylepšit postavení
uplynulého ročníku a postoupit ze

Semifinále s BK Synthesia Pardubice

Vítězky Východočeské basketbalové ligy 2017/2018
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Co nového u hasičů
3. března byli naši
hasiči operačním střediskem HZS KHK povoláni na výjezd. Jednalo se o požár suché
trávy kolem tribun ve sportovním areálu.
Na místo vyjely dvě cisterny z centrální
požární stanice profesionálních hasičů U
Přívozu. Členové JSDH obce se sešli v
počtu 3+1 a nahlásili výjezd na operační
středisko. Po příjezdu profesionálních
hasičů
a
prozkoumání
místa
události
byla JSDH
obce odvolána. Síly a
prostředky
profesionálních hasičů
stačily.
K
výjezdu byli
připraveni
hasiči Lenka Krpatová Luczyová, Václav Krpata, Václav
Kulhavý a Lukáš Motyčák.
10. března proběhl " trénink" na hlavní
úklidový den akce Ukliďme svět, ukliďme
Česko. Hasiči uklízeli náplavku u splavu
a cestu od HK na Vysokou. Byli jsme
překvapeni množstvím nasbíraných odpadků zejména na náplavce u splavu a
jejím okolí. Náplavka je v letních měsících využívána nejen občany z Vysoké
jako místo pro koupání a opalování a při
takovém pohybu lidí zde zcela chybí
odpadkové koše. Břeh Labe si někteří
zase pletou se skládkou komunálního
odpadu.

24. března hasiči zorganizovali sběr
železného šrotu.
27. března začaly soptíkům jarní tréninky.
7. dubna jsme se zapojili do akce
Ukliďme svět, ukliďme Česko. Děkujeme
všem dobrovolníkům, kteří se rozhodli
strávit slunečné sobotní dopoledne úklidem naší obce a okolí. Byli jsme překvapeni, jak velké množství
odpadu se nachází v
bezprostředním
okolí
naší obce, zejména v
lese, podél cest a u Labe. Podařilo se uklidit 2
černé skládky: u Labe a
v lokalitě u letiště. Nasbíralo se celkem 600 kg
odpadu (váženo v Polabí
a.s.): 68 pytlů plastů, 14
pneu, 2 čelní skla a 1
nárazník z osobního
automobilu, 1 záchodová
mísa.
17. dubna provedli mladí hasiči ve spolupráci s
JSDH zkoušku dálkové dopravy vody na
kopec Milíř. Soptíci se pořádně zapotili,
veškeré vybavení bylo potřeba vynosit
od hasičského vozidla, které bylo zaparkováno na parkovišti pod rozhlednou,
připravit na určené místo a rozbalit dlouhé hadicové vedení. Protože vedení
křížilo dva vjezdy do rodinných domů,
byly nainstalovány nově zakoupené
plastové přejezdové můstky. Otestovali
jsme si, že jsme schopni dostat vodu v
připadě požáru např. lesní hrabanky k
lesu přes Miliř s naším vybavením bez
cisterny.
19. dubna obecní úřad vydal pokyn ke
spálení skládky bioodpadu naproti areálu Polabí a.s. Pálení bylo řádně ohlášeno operačnímu středisku HZS KHK a
probíhalo po celou dobu pod dohledem
vysockých hasičů. Za pomoci společnosti Polabí a.s. byla skládka přihrnuta nakladačem a po odhoření prolita vodou.
Pálení měli na starosti za JSDH Tadeáš
Salavec, Václav Kulhavý, Martin Motyčák, Lukáš Motyčák.
21. dubna během dohledu nad pálením skládky se v 16:21 hod rozezněla v
obci siréna. Hasičům byl hlášen požár v
2. patře v penzionu Hubert. Došlo k zahoření elektroinstalace z důvodu technické závady. Před příjezdem profesionálních hasičů i JSDH Vysoká se zaměstnancům penzionu podařilo požár
uhasit za pomoci hasícíh přístrojů. Za
JSDH vyjeli Tadeáš Salavec, David
Krám, Václav Kulhavý a Lukáš Rudolf.
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13. května se otevřely občanům obce
vrata hasičského hangáru. K nahlédnutí
byla připravena hasičská technika a vybavení zakoupené obcí Vysoká nad Labem. Velice nás potěšila návštěva pamětníka původního sboru pana Havránka, který se živě zajímal o současné
prostředky a techniku, kterou máme k
dispozici a zavzpomínal na časy, kdy
fungoval ještě původní sbor.

3. června hasiči ve spolupráci s
ÚAMK Praha připravili program na dětském dnu
5. června se tréninku Soptíků zúčastnil profesionální hasič se svým speciálně
cvičeným psem, který vyhledává osoby
při mimořádných událostech např. zemětřesení, výbuch, atd. V České Republice je takto vycvičeno použe 11 psů.
Svým zajímavým vyprávěním uzavřel
pásmo jarních tréninků našich mladých
hasičů.
Co nás čeká?
19. srpna se uskuteční na rozhledně
Milíř druhý ročník otevřeného zátěžového a silového trojboje VYSOCKY IRON
MAN 2018. Můžete se těšit také na
bohatý doprovodný program.
Hlavním organizátorem a pořadatelem
letošního ročníku je David Krám. Pokud
máte chuť závodit, hlaste se prostřednictvím emailu dejviskram@seznam.cz, na
telefonu 607 059 398 nebo osobně u
pana Kráma. Podrobnosti k závodu budou zveřejněny v průběhu července.
V letních měsících je aktivní zejména
bodavý hmyz, pokud budete potřebovat
pomoc vysockých hasičů, volejte 607
059 398, kde je vždy k dispozici velitel
jednoho z družstev Tadeáš Salavec,
Lukáš Rudolf nebo David Krám.
Radek Košťál, velitel JSDH Vysoká nad
Labem, www.sdhvysokanadlabem.cz

Různé
Dodržování nočního klidu bývá občas
problém. Naposledy počátkem června
2018, kdy v sobotu v 22:15 hodin měla
celá obec příležitost shlédnout krásný a
hlasitý ohňostroj odpalovaný z lokality Na
Vinici. Zde je porušení nočního klidu
evidentní, což mohou potvrdit doslova
stovky svědků. Naštěstí pro ohňostrůjce
máme tak tolerantní občany, že nikdo z
nich nepodal, alespoň pokud vím, podnět
k prošetření přestupku. Pokuta se v tomto
případě pohybuje mezi 5 - 10 tisíci korunami. Berme to, prosím, jako varování či
ponaučení: noční klid je obecní vyhláškou
stanoven od 22:00 hodin do 6:00 hodin
a jeho porušování se může velmi prodražit. Navíc v případě ohňostroje těsně u lesa může dojít k požáru, v tomto
suchém počasí s fatálními následky!
Dále tradičně připomínám dodržování
nedělního a svátečního klidu. Toto
sice není ve vyhlášce, ale je to součástí
základní mezilidské či sousedské slušnosti. A pokud máte v neděli něco neodkladného, což jistě lze pochopit, prosím,
upozorněte předem sousedy a dohodněte
si pravidla. Věřte, že dohoda je nejúčinnějším nástrojem pro řešení sousedských problémů. Teprve až se vyčerpají tyto neformální způsoby řešení, lze
problém řešit prostřednictvím obecního

úřadu podáním oficiální stížnosti na přestupkovou komisi.
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 připomínáme: do kontejnerů
ukládejte, prosím, veškerý bioodpad,
kromě dlouhých větví. Pokud jsou
větve příliš 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. Zde bioodpad ukládejte
pouze do prostoru, který je ohraničen
betonovými panely a je nejblíže k silnici.
Barevné pytle na separovaný odpad
nejsou často zavázané, což komplikuje
jejich odvoz. Prosíme, zavazujte pytle se
separovaným odpadem, protože se může
stát, že pracovníci pytle z tohoto důvodu
neodvezou! Dále upozorňujeme, že pravidlo výměny pytlů „plné za prázdné“ nefunguje bezchybně. Na vině je zpravidla
lidský faktor, kdy naši pracovníci vrátí
prázdné pytle na jiné místo případně je

Srdečně zvu spoluobčany, kteří mají zájem dozvědět se více informací o nově otevřeném centru
Hellen-Therapy ve Vysoké nad Labem na krátkou
prezentaci.

podporu a obnovu fyzického zdraví, včetně dalších
nabízených podpůrných metod:

Prezentace se bude konat ve středu
27. června 2018 v 18 hodin v zasedací
místnosti Obecního úřadu.

∗
∗
∗
∗
∗

V programu vám podrobně představím jadeitové
masážní lehátko zaměřené nejen na uvolnění páteře
a plotének, další masážní zařízení zaměřené na

∗ jadeitová masáž zaměřená na uvolnění páteře a
plotének – Ceragem Master V3
šíjový masážní pás – Ceragem Healax iShoulder
masáž chodidel – Ceragem Healax iFoot
fonoforéza – tělová zvuková akupunktura
muzikoterapie
energetické obrazy

vezme vítr či tak podobně. Prosím, nehledejte v tom nějaký úmysl, ale stavte se na
obecním úřadě, kde potřebný počet pytlů
zdarma dostanete.
Ve Vysoké máme nový památný strom.
Rozhodl tak Magistrát města Hradce Králové, odbor životního prostředí v dubnu
2018. Je jím cca 300 let stará „Skrbkova
hrušeň“ vlevo za plotem RD č.p. 183 při
cestě na rozhlednu. Žádost o vyhlášení
podala a veškerou dokumentaci zajistila
studentka Kateřina Loudová z Vysoké.
Do rozpočtu obce přibyde částka 513
tisíc korun. Jedná se o poplatek za
vynětí plochy fotbalového hřiště ze zemědělského půdního fondu z roku 2002,
proti kterému jsme se postupně odvolávali přes krajský úřad a krajský soud až k
nejvyššímu správnímu soudu. Všechna
odvolání a komunikaci se soudy včetně
závěrečné kasační stížnosti vypracovala
místní právnička Michaela Horynová, za
což jí patří velký dík! Až nejvyšší správní
soud uznal, že tento poplatek byl po nás
vymáhán nezákonně a bude nám vrácen
zpět. Máme z toho dvojnásobnou radost:
nejenže budeme mít více peněz na rozvoj
obce, ale je to i dobrá zpráva o tom, že
zákony a selský rozum v našem státě
ještě fungují.
Jiří Horák

∗ autopatie
∗ aromaterapie
∗ poradenství –
uvolnění úzkosti, strachu,
stresu
Vlasta Radová – Hellen - Therapy
Vysoká nad Labem 68
tel. : 777 196 553,
e-mail : hellentulis@email.cz

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.
Fotografie zveřejňované v tomto zpravodaji jsou reportážního charakteru a nejsou v rozporu s
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů („GDPR").
Vysocký Zpravodaj je zapsán do evidence periodického tisku Ministerstva kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 22595
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