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OBEC Vysoká nad Labem
Slovo starosty k nadcházejícím volbám
Vážení spoluobčané,
již tři volební období jsem starostou a
jedním ze sedmi členů zastupitelstva
obce Vysoká nad Labem. V roce 2006,
když jsem nastupoval do funkce starosty,
měla obec 870 obyvatel a roční rozpočet
8,5 milionu korun. Nová zástavba byla v
začátcích, stavělo se jen v lokalitě Obicka
II a Vysostav. Územní plán neexistoval,
pravidla výstavby řešila územní studie
připravená předešlým vedením obce.
Důsledky překotné neregulované výstavby bez řádných pravidel a smluv vidíme
v nových lokalitách dodnes - úzké silnice,
minimum chodníků a veřejných prostor,
problémy při přebírání infrastruktury od
developera atd.
Dnes ve Vysoké žije cca 1650 lidí a
rozpočet je přes 20 milionů korun. Na
účtech obce máme cca 8 milionů korun a
jistotu dalších příjmů z daňové výtěžnosti.
Patnáctimilionový úvěr, který jsme si před
čtyřmi lety vzali na stavbu sportovní víceúčelové haly, máme z více než poloviny
splacený a každoročně dáváme mimo-

řádnou splátku jeden milion korun. Byla
to dobrá investice, protože je velmi
důležité nabídnout dětem a mládeži (ale i
nám, dospělým) smysluplné využití volného času. Vzniklo množství sportovních
oddílů a kroužků. Sport je ideálním řešením pro volný čas dětí i dospělých a náš
sportovní areál je pro obec naší velikosti
zcela mimořádný. Nemyslíme si to jen
my, ale i odborníci, protože projekt
„Sportovní areál Vysoká nad Labem“ byl
vloni oceněn v Parlamentu Poslanecké
sněmovny České republiky cenou
Komunální projekt roku 2017.
Jsem jedním ze sedmi členů zastupitelstva obce Vysoká nad Labem. Z nich jako
jediný jsem tzv. uvolněným zastupitelem,
mám tedy „starostování“ jako svůj hlavní
a jediný pracovní poměr. Všichni ostatní
zastupitelé i členové komisí mají svou
profesi a v zastupitelstvu pracují ve svém
volném čase, za symbolickou měsíční
odměnu v řádu stokorun.
Pro nadcházející volby do zastupitelstva
byla v naší obci zaregistrována pouze

jedna kandidátní listina. Není to nijak
výjimečná situace, tento trend začal již při
minulých komunálních volbách. V České
republice jsou v podobné situaci stovky
malých obcí, obec naší velikosti je spíše
výjimkou.
Existence pouze jedné kandidátky může
znamenat (a věřím, že znamená), že
občané jsou spokojeni se současným
vedením obce a nemají potřebu něco
měnit. Na druhé straně je určitě argumentem fakt, že práce zastupitele i starosty
není vždy jednoduchá a ne každý má
chuť a odvahu dělat něco pro ostatní.
Proto si velmi vážím lidí, kteří jsou ochotni i za tuto cenu kandidovat.
Tímto Vám, občanům, děkuji za čest být
starostou naší obce. Dvanáct let starostování, to je kus krásného života plného
vzruchu a zážitků všeho druhu.
Slíbil jsem Vám i sobě, že se budu snažit
být dobrým starostou. Je na Vašem posouzení, zda jsem svůj slib splnil a zda
naší kandidátce dáte důvěru i pro další
volební období. Ing. Jiří Horák, starosta

Stavba cyklostezky z Vysoké do Hradce finišuje
Stavba téměř 6 km dlouhého úseku mezi Vysokou nad Labem a
Hradcem Králové oficiálně začala poklepáním základního kamene
dne 21.6.2018. V současné době jsou hotové zemní práce a
většina podkladních asfaltů. Probíhají terénní úpravy a příprava na
položení finálního asfaltového povrchu. Ve Třebši se betonují základy pro most. Celá stavba bude dokončena do konce roku 2018.
Na stavbě vládne čilý ruch, pohybují se zde nejen stavbaři, ale i
houfy cyklistů i pěších, kteří zkoušejí, kam cyklostezka vede.
Zejména ke splavu se dá nyní dostat mnohem pohodlněji a
bezpečněji. Samozřejmě by to být nemělo, je to stále stavba, na
kterou je zakázaný vstup.
Jediný, kdo z toho všeho nemá radost, jsou rybáři, kteří přišli
o možnost zajet si autem až k řece. Na cyklostezku bude samozřejmě zákaz vjezdu všech vozidel, s výjimkou občasného pojezdu
techniky Povodí Labe.
Jiří Horák
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Co se děje v nejbližší době aneb do Vašeho diáře...
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

ČT 28.9. SVÁTEČNÍ ROZHLÍŽENÍ
NE 30.9. DRAKIÁDA
SO 6.10. SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
PÁ 12.10., SO 13.10. HUMANIT. SBÍRKA OŠACENÍ
SO 13.10. V. VÝROČÍ OTEVŘENÍ ROZHLEDNY MILÍŘ
SO 20.10. PODZIMNÍ PINGPONGOVÝ TURNAJ
NE 28.10. SÁZENÍ STROMU REPUBLIKY

ST 31.10. LAMPIONOVÝ PRŮVOD
NE 2.12. ADVENTNÍ TVOŘENÍ A ZPÍVÁNÍ
NE 2.12. MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
NE 24.12 a 31.12. SVÁTEČNÍ ROZHLÍŽENÍ
SO 12.1.2019 OBECNÍ BÁL V HALE
Program akcí bude dále upřesňován a zveřejněn obvyklým
způsobem.
Jiří Horák

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Volby do zastupitelstva obce proběhnou ve dnech 5. a 6. října 2018
Volby do zastupitelstva obce se budou
konat:

• V pátek 5.10. 2018 od 14 do 22 hod.
• V sobotu 6.10.2018 od 8 do 14 hod.
Volební okrsek č. 1:
- Zasedací místnost obecního úřadu
Volební okrsek č. 2:
- Mateřská škola Vysoká nad Labem
DŮLEŽITÉ INFORMACE
Právo volit do zastupitelstva obce má
občan obce, který alespoň druhý den
voleb, tj. 6.10.2018, dosáhl věku nejméně
18 let, je v den voleb v této obci přihlášen
k trvalému pobytu. Volit může i občan
jiného státu (EU), pokud má v obci
trvalý pobyt a jeho země je vázána příslušnou mezinárodní úmluvou. Dále musí
předem požádat obecní úřad o zápis do
dodatku stálého seznamu voličů.
Voličské průkazy se pro volby do zastupitelstev obcí nevydávají. Volič
hlasuje ve volebním okrsku, kde je zapsán ve stálém seznamu voličů.

V naší obci je pro volby do zastupitelstva registrována pouze jedna kandidátka - VYSOKÁ NAD LABEM - MÍSTO,
KDE CHCI ŽÍT, dále nazývaná „ volební
strana“. Nejedná se samozřejmě o politickou stranu, ale o sdružení nezávislých
kandidátů, dle volebního zákona. Připomínám, že se bude volit sedmičlenné
zastupitelstvo, tedy každý volič má „sedm
hlasů“, které může dát sedmi kandidátům několika způsoby.
Možné způsoby hlasování:
1.
VOLÍM CELOU KANDIDÁTKU:
označit křížkem čtverec před názvem
volební strany. Tím je dán hlas sedmi
kandidátům v pořadí dle volebního lístku.
2. VOLÍM JEDNOTLIVÉ KANDIDÁTY:
označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem jednotlivé kandidáty, nejvýše
však sedm lidí. Pokud volič označí méně
než sedm kandidátů, pak nevyčerpaná
část jeho „volebních hlasů“ propadá.
3. KOMBINACE: lze označit křížkem
volební stranu a dále jednotlivé kandidáty. V tomto případě je dán hlas sedmi

kandidátům v pořadí dle volebního lístku
stejně jako v 1. bodě. Kombinace je určena obcím s více kandidátkami. V případě,
že chcete dát svoje hlasy jednotlivým
kandidátům neoznačujte křížkem čtverec
před názvem volební strany.
Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží do úřední
obálky nebo hlasovací lístek přetrhne, je
jeho hlas neplatný.
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!
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.
Kompletní informace jsou k dispozici
např. na http://www.volby.cz/ Jiří Horák

Poklepání základního kamene cyklostezky z Hradce Králové do Vysoké nad Labem
Stavba první etapy cyklostezky, která v
budoucnu spojí dvě statutární města Hradec Králové a Pardubice a stane se důležitou součástí mezinárodní Labské stezky, byla symbolicky zahájena ve čtvrtek
21. června 2018 poklepáním základního
kamene první etapy, Hradec Králové Vysoká nad Labem.
Tento akt proběhl od 18 hodin ve sportovním areálu ve Vysoké nad Labem, v
místě vyústění první etapy cyklostezky,
za přítomnosti starostů a starostek okolních obcí a dalších čestných a milých
hostů. Starosta Vysoké přivítal přítomné
a v krátkém projevu shrnul historii stavby
(příprava trvala 7 let!) a poděkoval všem
za spolupráci. Následovaly projevy hostů,
pak symbolické poklepání a přípitek.
Ačkoli počasí nám velmi nepřálo a několikrát pršelo silně a vodorovně, v 18 hodin
byl klid a dokonce občas zasvitlo sluníčko. Po oficiálním aktu a přípitku se přítomní sešli v klubovně u občerstvení a
výborné muziky, kterou zajistila kapela
Country dohoda.
Jiří Horák

Přítomni byli a kámen symbolicky poklepali (na fotografii zleva): František Salavec, místostarosta obce
Vysoká nad Labem, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman Královéhradeckého kraje, Lenka Dvořáková,
jednatelka společnosti DABONA s.r.o., PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D.,náměstek primátora statutárního města Hradce Králové, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Jiří
Horák, starosta obce Vysoká nad Labem, Ing. Petr Dohnálek, generální ředitel MEDIS Holding a.s.,
Ing. Jiří Shejbal, TRANSCONSULT s.r.o.

Strana 2

Ohlédnutí - mezinárodní fotbalový turnaj obcí s názvem "Vysoká"
V sobotu 4. srpna 2018 proběhl v našem
sportovním areálu mezinárodní fotbalový
turnaj obcí s názvem "Vysoká" nebo
"Wysoka". Turnaje se zúčastnilo 8 týmů
ze 7 obcí ze Slovenska, Polska a České
republiky. Jednalo se o jednu z největších
akcí, která v našem areálu zatím proběhla, a to jak z hlediska organizace, logistiky
atd, tak z hlediska významu. Zúčastnily
se týmy z následujících obcí:
• Vysoká nad Labem
• Vysoká u Hustopečí nad Bečvou
• Vysoká ve Slezsku
• Wysoka, Polsko
• Vysoká nad Kysucou
• Vysoká pri Morave
• Vysoká nad Uhom

Účastníci se začali sjíždět již v pátek
navečer. Připravena pro ně byla večeře
ve sportovní hale, ubytování v hale nebo
venku ve stanech a program - úžasná
Hradecká cimbálová muzika. Zejména
Slováci jsou nároční posluchači folklóru a
proto jsme měli radost, že byli nadšení,
muzikanty opakovaně chválili a zpívali
spolu s nimi.
V pátek se účastníci nasnídali v hale na
galerii a po oficiálním přivítání a zdravicích jednotlivých týmů začal turnaj. Po
předchozích zkušenostech, kdy jsme
opakovaně končili na posledním místě,
jsme nic nenechali náhodě a sestavili
jsme dokonce dva reprezentační týmy
složené z místních zkušených borců,
doplněné o několik kamarádů ze
sousedního Nového Hradce.
A taktika se vyplatila - Vysoká nad Labem
triumfovala a obsadila první místo plus
dělené druhé místo, spolu s týmem
Vysoká nad Uhom, mimochodem velkým
favoritem a šestinásobným vítězem turnaje! Na třetím místě skončil tým z Vysoké
nad Kysucou, mimochodem trojnásobný
vítěz turnaje.

Vítězem je Vysoká nad Labem!

Takže až Vysoká nad Labem přerušila
nadvládu těchto dvou obcí a putovní
pohár se stěhuje k nám! Dokonce i
ocenění za nejlepšího brankáře zůstává
doma, protože tím byl vyhlášen Pavel
Červenka, který ze hry pustil pouze 5
gólů. Další ocenění, za nejstaršího hráče,
si odnesl Ján Jurkovič z Vysoké nad
Kysucou, ročník 1951.
Po skončení turnaje následovala taneční
zábava s kapelou Vendetta Rock.
Předvedli jako obvykle, úžasný "bigbít",
který přivedl na improvizovaný taneční
parket hráče i návštěvníky turnaje.

Ještě jednou díky všem, myslím, že jsme
naší obci rozhodně neudělali ostudu.
Jiří Horák

Věříme, že i přes velmi teplé počasí si
účastníci turnaj užili a příští rok pojedeme
obhájit vítězství do Vysoké ve Slezsku!
Velký dík patří všem pořadatelům a
přátelům, kteří se podíleli na organizaci
této velké akce a odvedli velký kus práce.
Také hráči si zaslouží pochvalu za
předvedené výkony, navzdory vedru hráli
na maximum a vítězství si zasloužili.
Celou akci obětavě fotografoval Pavel
Švajdler .

Společné foto všech účastníků turnaje
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Sportovní areál vítal borce
ze tří sousedních států

Co nového u dětí a mládeže FK Vysoká nad Labem
Starší přípravka se 1.9.2018 zúčastnila
turnaje o pohár starosty obce ve Lhotě
pod Libčany.
Po šesti výhrách a jedné prohře jsme
skončili na krásném druhém místě za
prvním Praskem jen o horší skóre.
Posbírali jsme i individuální ocenění :
Tobik Čermák : nejlepší střelec
Míša Drábek : nejlepší brankář
Kluci turnaj v dešti odmakali a moc jim
gratulujeme!
Libor Drábek

Velké poděkování sponzorům
Touto cestou chce FK Vysoka - mládež
poděkovat všem sponzorům za významnou pomoc při budováni pergoly na
fotbalovém hřišti před buňkami, kde mají
šatny a sprchy mládežnické týmy. Vzniklo
tím důstojné zázemí mládeže, tak i zázemí pro obecni akce. Máme jen kladné
ohlasy na toto zázemí a obdiv, co jsme
dokázali. Pouze jeden ohlas je negativní,
ale ten uvedu vzápětí na pravou míru.
Jedná se o to, že si někteří občané
myslí, že za vybudováním pergoly stoji
obec Vysoka nad Labem. Tato domněnka není zcela správná, protože se podařilo najit mezi spoluobčany, kteří u nás

bydlí a mají firmy,
sponzory, kteří se na
vybudování
pergoly
podíleli.
Obec zakoupila jednu
novou šatnu, protože v současné době
máme v klubu cca 80 hráčů a bylo nutné
získat další prostory pro převlekání
hráčů, dále pořídila kontejner, kde jsou
sprchy a WC, čímž vyřešila nedostatek
hlavně u dámských záchodů, které při
větších obecních akci nedostačovaly.
Co se týče pergoly, tak obec zaplatila
pouze palubky a střešní krytinu. Barvu
dodala firma COLOUR-WOOD v hodnotě

13.000,- Kč, střešní folie firma HPI stavebniny v hodnotě 3.900,- Kč, rolovací
vrata firma HAZE v hodnotě 25.000,- Kč,
FK Vysoká - mládež uhradila cca
10.000,- Kč na nákup žlabů, háků, spojovacího materiálu a pokládku krytiny.
Zásadní pomoc byla od firmy Královéhradecká lesní a dřevařská a pana Františka
Dejnožky, která dodala materiál (dřevo) a
tesařské práce, tento dar je v hodnotě
230.000,- Kč. Po dokončení obec dostane tuto pergolu do majetku zdarma
k užívaní, pro potřeby jak mládeže, tak i
občanů.
Ještě nesmím zapomenout na trenéry,
kteří zde odpracovali 185 hod. zdarma a
ve svém volném čase. Dokázali, že jsou
nejen vynikající trenéři, ale i to, že
dokážou nezištně pomoct při rozvoji sportovního areálu a za to jim patří velký dík.
Na závěr chceme ještě jednou poděkovat
všem sponzorům za vznik důstojného
zázemí, které bude samozřejmě sloužit
i pro potřeby obce, což už se nyní
úspěšně děje.
Vladimír Daňo

Rozpis zápasů FK Vysoká nad Labem „A“ – muži

Rozpis zápasů FK Vysoká nad Labem „B“ – muži

KOLO DATUM KDO S KÝM
1.
11.8. So FK Vysoká nad Labem - TJ Červený Kostelec „A“
2.
17.8. Pá SK Dobruška „A“ - FK Vysoká nad Labem
3.
25.8. So FK Vysoká nad Labem - TJ Sokol Třebeš „A“
4.
1.9. So SK Sobotka „A“ - FK Vysoká nad Labem
5.
8.9. So FK Vysoká nad Labem - SK Jičín „A“
6.
15.9. So FK Vysoká nad Labem - RMSK Cidlina „A“
7.
23.9. Ne FC Vrchlabí „A“ - FK Vysoká nad Labem
8.

29.9. So

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

6.10. So
13.10. So
21.10. Ne
27.10. So
4.11. Ne
10.11. So
17.11. So

ČAS KOLO DATUM KDO S KÝM
17:00
1.
12.8. Ne FC Nový HK „B“- FK Vysoká nad Labem
17:30
2.
18.8. So FK Vysoká nad Labem - TJ Spartak Kosičky „B“
17:00
3.
26.8. Ne SK Klamoš - FK Vysoká nad Labem
17:00
4.
2.9. Ne FK Vysoká nad Labem - SK Neděliště
17:00
5.
8.9. So SK Slavia Libřice - FK Vysoká nad Labem
17:00
6.
15.9. So SK Libčany „B“ - FK Vysoká nad Labem
16:30
7.
22.9. So FK Vysoká nad Labem - AFK Dobřenice
8.
29.9. So RMSK Cidlina „B“ - FK Vysoká nad Labem
FK Vysoká nad Labem - FK Kostelec nad Orlicí „A“ 16:30
9.
7.10. Ne FK Vysoká nad Labem - SK Bystřian Kunčice „B“
SK Libčany „A“ - FK Vysoká nad Labem
16:00
FK Vysoká nad Labem - FC Slavia HK „A“
15:30
10. 13.10. So TJ Ohništany - FK Vysoká nad Labem
15:30
TJ Lázně Bělohrad „A“ - FK Vysoká nad Labem
11. 20.10. So FK Vysoká nad Labem - TJ Slavoj Syrovátka
FK Vysoká nad Labem - Spartak Rychnov n/K „A“
14:30
12. 27.10. So TJ Jiskra Prasek - FK Vysoká nad Labem
FK Jaroměř „A“ - FK Vysoká nad Labem
14:00
13.
3.11. So FK Vysoká nad Labem - TJ Lokomotiva HK „B“
FK Vysoká nad Labem - FK Chlumec n/C „A“
14:00
14. 11.11. Ne FK Vysoká nad Labem - FC Nový HK „B“
TJ Jiskra Hořice „A“ - FK Vysoká nad Labem
13:30
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ČAS
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
16:30
16:30
16:00
15:30
15:30
14:30
14:00
14:00

Co nového u hasičů, VYSOCKÝ IRON MAN 2018
7. července ve 14:29
hod zazněla z obecního úřadu siréna. JSDH
obce byla povolána k
požáru v budově kravína v areálu společnosti Polabí a.s.. Došlo
k zahoření v podestýlacím voze. Zaměstnanci družstva pohotově zareagovali a
vyjeli s vozem ven na betonovou plochu,
kde bylo seno vyloženo a uhašeno. K
události byli přivoláni také profesionální
hasiči ze stanice U Přívozu. Družstvo
JSDH obce vyjelo ve složení 3+1 pod
velením Tadeáše Salavce.
Během července byla na dětském hřišti u
obecního úřadu odstraněna suchá bříza,
která svojí výškou již zasahovala do drátů
elektrického vedení. David Krám a Václav
Kulhavý z JSDH strom pokáceli a odklidili. Řez byl proveden v nestandardní výšce
z důvodu dalšího využití kmene. Hasiči
byli také povoláni ke dvěma hnízdům
bodavého hmyzu. V prvním případě odstraňovali velké vosí hnízdo ze skleníku
na zahradě RD a ve druhém sršní hnízdo
z ptačí budky umístěné na ovocném stromě. Za JSDH na bodavý hmyz vyjeli Lukáš Rudolf a Lukáš Motyčák.
14. srpna byla v Českém rozhlase Hradec Králové odvysílána pozvánka na letošní ročník VYSOCKÉHO IRON MANA, který získává na popularitě. Rozhovor s Davidem Krámem,
který měl přípravu letošního
ročníku na starosti, si můžete
poslechnout na
www.sdhvysokanadlabem.cz

vém trojboji VYSOCKÝ IRON MAN. Závod je inspirován disciplínami soutěže
TFA - Toughest Firefighter Alive Nejtvrdší hasič přežije, která je jednou z
nejtěžších hasičských soutěží!
VYSOCKÝ IRON MAN obsahoval jen
zlomek toho, co tento extrémně fyzicky
náročný sport obnáší. Letošní ročník provázely extrémní klimatické podmínky, od
ranních hodin teploměr ukazoval 31 stupňů Celsia. Do závodu se přihlásilo 15
závodníků, kteří byli rozděleni do třech
věkových kategorií. Letos o závod projevily zájem i ženy a změřit své síly se svými mužskými protějšky se rozhodly dokonce dvě odvážné závodnice! V příštím
ročníku zvažujeme otevřít samostatnou
kategorii právě pro dámy! První závodník
vyběhl na trať v 9:30 hod. Nejdůležitější
bylo dobře rozvrhnout své síly a
"nepřepálit začátek". V letošním ročníku
JSDH obce reprezentoval pouze David
Krám. Minulý vítěz David Šága se v tomto
termínu závodu bohužel nemohl zúčastnit, do poslední chvíle jsme ještě doufali,
že do závodu nastoupí za JSDH alespoň
Václav Kulhavý, který v minulém ročníku
podal naprosto překvapivý výkon a svým
časem dosáhl na druhé místo ve své
kategorii a čtvrtého
celkově
nejlepšího
času, ale zdravotní
důvody mu to nedovolily.

19. srpna se s časem
2:03 stal ABSOLUTNÍM VYSOCKÝM IRON MANEM
2018 DAVID SNOPKO!
Na rozhledně Milíř se v neděli
dopoledne uskutečnil druhý
ročník úspěšného otevřeného
závodu v silovém a zátěžo-

Vysocký IRON MAN
David Snopko

Během závodu nedošlo k žádnému zranění či úrazu. Po skončení akce bylo okolí
rozhledny uklizeno a
rozhledna byla opět
zpřístupněna veřejnosti.
Děkujeme
všem členům SDH
Vysoká nad Labem,
kteří svojí činností
přispěli k bezproblémovému chodu celé
akce.

Strana 5

Závodní disciplíny: 1. výběh na Milíř se
dvěma pneumatikami ( nadmořská výška
285m ) 2. silový trenažer hammer box 60 úderů a překonání překážky 3. výstup
na rozhlednu ( vyhlídková plošina ve
výšce 27m - 160 schodů ).
Zajímavosti závodu:
• 15 závodníků
• 2 ženy
• nejmladší účastník ročník 2002
• nejstarší účastník 1956
• 3 závodníci závod nedokončili
• nejlepší čas 2 minuty 03 sekund
• nejdelší čas 4 minuty 26 sekund
• na cca 150m závodní trasy závodníci
zdolávají 60m převýšení
Příští ročník se bude konat opět za dva
roky na Milíři. V roce 2020 se budeme
těšit!
25. září v 17:00 hod začnou Soptíkům
podzimní tréninky a děti se mají opět na
co těšit. Pokud nám počasí dovolí budeme trénovat venku a tréninky budou zaměřeny na přípravu soutěžních útoků.
Pro děti máme připraveny i dvě zajímavé
besedy, které si necháme na chladnější
dny. Tréninky povedou vedoucí Jana
Hlinková, Lukáš Motyčák a Lukáš Rudolf,
kterým vždy přijde pomoci jeden ze členů
výjezdové jednotky obce.
6. října se koná na HZS KH kraje - Stanice Nový Bydžov instruktážně metodické
zaměstnání k prodloužení odborné způsobilosti pro velitele jednotek PO kategorie V. Celodenního školení se zúčastní
velitelé Tadeáš Salavec, Lukáš Rudolf a
David Krám.
I v tomto období je stále ještě aktivní 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

Vysocký basketbal vstupuje do nové sezóny 2018/2019
Už v polovině srpna začala
příprava na novou sezónu,
do které vstupují basketbalisté Vysoké s těmi
nejvyššími ambicemi.
Poslední prázdninový týden proběhl
přípravný kemp těch nejmenších. Zúčastnilo se jej 35 nadějí a pozitivem je
rozšíření účasti v další věkové kategorii –
U13. BK Vysoká nad Labem tak pro
ročník 2018-2019 obsadí v mládeži kategorie U11, U12 a zmiňovanou U13.
Na své soutěže se připravují také všechna družstva dospělých. Ženy po suverénní „jízdě“ Východočeskou ligou postoupily
do 2. ligy, tedy třetí nejvyšší soutěže
v hierarchii basketbalových soutěží ČBF.
Družstvo „A“ mužů vstoupí do své třetí

sezóny ve 2. lize. Po úspěšném vystoupení v základní části minulé sezóny (3.
místo) bohužel ztroskotali ve vyřazovacích bojích s celkem BVK Holice. Pro
letošní sezónu tým posílil o zkušeného
Pavla Harčára, místního obyvatele, který
dosud působil jako profesionál v celku
Geosanu Kolín. Pavel Harčár bude se
svým herním pojetím jistě výraznou
posilou našeho celku. Abychom byli ve
výčtu týmů kompletní, družstvo mužů „B“
uplatní své dovednosti ve sdruženém
okresním přeboru.
Basketbal u nás, s podporou obce Vysoká nad Labem, trvale zakořenil. Věříme,
že si najdete cestu do naší haly i v nadcházející sezóně a přijdete podpořit naše
hráče, ať už ty nejmenší, tak dospělé.

Basket-camp mládeže

Nová posila mužů “A“ Pavel Harčár přichází z nejvyšší soutěže
Do minulé sezóny jsi působil v nejvyšší soutěži jako "profík". Nejvyšší
soutěž je svojí kvalitou ve všech směrech na zcela jiné úrovni než 2. liga.
Jsi připraven na tuto změnu?

jsem prošel mnoha týmy
neměl problém začlenit
kolektivu. Navíc některé
takže jsem přesvědčený,
bude i ve Vysoké.

Na změnu se těším. Každá změna přinese něco nového, třeba to, že už nebudu
trénovat 2x denně. I když Vysoká hraje
nižší soutěž, než jakou jsem hrál posledních 12 let, tak je to pořád basketbal.

Otázka pro tebe jako hráče, bez ohledu na trenéry a manažery. Budete usilovat o postup do 1. ligy?

Myslíš, že 2. liga bude "jednoduchou"
soutěží ?
Myslím, že i 2. liga má svoji kvalitu. V
některých týmech hrají hráči, kteří sem
přišli i z té nejvyšší soutěže. Naopak si
myslím, že se tady bude hrát více
týmově, než jak je tomu v mnohých zápasech extraligy.
Některé hráče z minulosti jistě znáš,
jiné vidíš poprvé. Jak se cítíš v novém
kolektivu?
Za moji dosavadní basketbalovou kariéru

a nikdy jsem
se v novém
hráče znám,
že stejné to

Každý tým by měl usilovat o co nejlepší
výsledky. Do Vysoké jsem přišel s tím,
abychom se s týmem pokusili postoupit
do 1.ligy.
Bydlíš ve Vysoké nad Labem. Jak se
těšíš na skutečnost, že si po létech
pendlování po českých palubovkách
zahraješ konečně "doma"?
No, to tak úplně není pravda. Ve Vysoké
jsem se narodil, mám tady trvalé bydliště
a bydlí tady moji rodiče. Ale já v současné době bydlím v Kolíně, odkud sem
budu dojíždět, takže se toho pendlování
zatím nezbavím.
Pavel Pour
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Pavel Harčár převzal dres Vysoké n.L.

Provoz víceúčelové sportovní haly, rozpis rezervací, kroužků a cvičení, podzim 2018
Zvyšuje se využití sportovní haly a celého areálu obecně. Hala je v podstatě
pronajatá na rok dopředu, mnoho zájemců, zejména z blízkého Hradce Králové,
musíme odmítat s tím, že Vysočáci mají
přednost. Proto jsme to přece stavěli.
Mám radost i z toho, že naše sportovní
hala, a vlastně celý sportovní areál, se
líbí. Při srpnovém mezinárodním turnaji
starostové ostatních „Vysokých“ nešetřili
slovy uznání a obdivu.

Často provázím areálem zástupce vedení různých obcí z okolí, kteří by také
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 polovinub).
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.

Cvičení a kroužky pro děti:

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:

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

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:
aja.kolinova@gmail.com

Nepořádek v okolí cyklostezky, možnosti řešení
Fotografie vlevo byla pořízena v polovině září na písčitém břehu
pod jezem. Komentář asi netřeba, nepořádek byl uklizen, věřím, že
původcem nebyl nikdo z našich občanů.
Je jasné, že v souvislosti výstavbou cyklostezky se k Labi dostane
mnohem více lidí než dosud, a někteří mohou být i čuňata. Na břeh
k jezu jsme zatím umístili popelnici a přidáme nápis zakazující
odhazování odpadků.
Budeme rádi za podněty, které mohou zlepšit provoz a užívání
cyklostezky. Může fungovat i jakási osvěta: mluvil jsem s jedním
občanem, který na cyklostezce potkal osobní automobil, kterému
z kufru koukaly rybářské pruty. Poté, co řidiči důrazně vysvětlil, že
cyklostezka je pro lidi a ne pro auta a rybáře, řidič neochotně odjel.
A věřím, že příště už tam nepřijede.
Po dokončení cyklostezky budou po trase umístěna odpočivadla,
odpadkové koše a infotabule. Jsme domluveni s vedením Hradce
Králové, že první rok bude na pořádek podél nové cyklostezky
dohlížet i Městská policie Hradec Králové.
Jiří Horák
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Různé
Aktualizace územního plánu pomalu
spěje ke konci. Máme souhlasné vyjádření všech dotčených orgánů státní správy,
ještě je třeba vypořádat námitky několika
soukromých vlastníků pozemků. Když to
dobře půjde, aktualizovaný územní plán
naší obce bude hotový do konce roku
2018.
Park a mlhoviště Na rybníku. Projekt je
zastaven, protože vlastník sousedního
pozemku podal podnět na stavební úřad,
že se jedná o nepovolenou stavbu. Na
prováděné úpravy sice podle našeho
názoru nepotřebujeme žádný „papír“, ale
raději jsme vše zastavili a ohlásili projekt
na příslušný stavební odbor. Nyní čekáme na vyjádření. Na podzim tedy nasejeme trávu a nasázíme stromy. Vlastní
mlhoviště a herní prvky budou připraveny
na jaře 2019.

Převod infrastruktury v nových lokalitách z vlastnictví developerské společnosti do majetku obce dosud není dokončen. Ze strany obce jsou všechny
smlouvy odsouhlaseny a připraveny k
podpisu. Teď je na tahu společnost Alba
invest s.r.o, která již několik měsíců údajně finalizuje předávací protokoly a kompletuje další přílohy. Věříme, že do konce
roku 2018 budou silnice a veřejné osvětlení v lokalitách Jižní svah a Západní
svah konečně v majetku obce Vysoká
nad Labem. Po převzetí silnic a pozemků
v nových lokalitách bychom podél nich
chtěli upravit zelené plochy a veřejná
prostranství, vysázet stromy, instalovat
orientační označení ulic a lokalit, lavičky
a odpadkové koše. Uvidíme, co a kam se
vejde, pozemky podél silnic jsou poměrně
úzké.

Oslava 100 let výročí vzniku Československa spolu se sázením pamětního
stromu proběhne v neděli 28. října
2018. Národní strom - Lípu srdčitou společně zasadíme v parku u Hostince U
Salavců. Program připravujeme, podrobnosti budou zveřejněny na plakátech.
Jiří Horák

Výpadky elektřiny, kolísání napětí, informace od ČEZ Distribuce
Koncem srpna 2018 jsem, po diskuzi s
občany, poslal na vedení společnosti
ČEZ Distribuce následující dopis:
Dobrý den,
v posledních týdnech zaznamenáváme
ve Vysoké nad Labem kolísání napětí
nebo krátkodobé vypínání elektrické
energie. Projevuje se to zejména na elektrických spotřebičích a zařízeních, které
tímto trpí. Od občanů obce mám hlášeno
několik poškozených zařízení, nejčastěji
se jedná o stolní počítač, ale hlásili i mrazák či chladničku.
Prosím tedy o zodpovězení následujících
dotazů:
Kolikrát došlo v posledních šesti měsících
k vypnutí elektrické energie v obci Vysoká
nad Labem a jak dlouho toto vypnutí trvalo?
Můžete nám poslat výpis těchto výpadků
spolu s přesným časem výpadku?
Proč k těmto výpadkům dochází a zda se
toto bude opakovat i v budoucnu?
Můžeme my jako občané obce, případně
já osobně jako starosta, udělat něco pro

to, abychom zabránili v budoucnu těmto
výpadkům?
Dostal jsem odpověď, kterou níže uvádím
v plném znění. Součástí dopisu byla tabulková příloha výpisu, ze které vyplývá,
že od dubna do července 2018 došlo v
síti, ze které je napájena Vysoká nad
Labem, celkem k 10 výpadkům, z nichž
většina byla kratší než 2 minuty. Dále je v
tabulce evidováno 16 dalších událostí,
které
nedokážu
posoudit,
např:
PA_PASE:AVA:08:H281S UOZ_VVN_3f
nebo UOZ_VN_v_1._stupni.
Text odpovědi:
„Obec Vysoká nad Labem je napájena po
VN3868 z Ro 35 kV Pardubice Sever. Za
sledované období 03-08/2018 evidujeme
v ŘS poruchy, viz "Seznam příloh". Za
srpen neevidujeme v ŘS žádnou
poruchu. Na VN3868 neevidujeme žádný
OZ, uvádím OZ ostatních vývodů VN na
spol. přípojnici W11 a OZ z nadřazené
soustavy 110 kV, které by se mohly dotknout zákazníků kolísáním napětí, u
"náběhů ochran bez vypnutí" je to nepod-

statné. Vždy se jednalo o poruchové stavy, v jednom případu plánovaná odstávka
při opravě US HK_3792 ve Vysoké nad
Labem. Jedná se o běžný chod
sítě, ovlivněný různými vlivy (nepříznivé
povětrnostní podmínky-kalamitní stavy,
cizí zásahy, dopravní nehody, odstávky
pro obnovu a modernizaci zařízení, z
toho plynoucí nutné provozní manipulace
apod.).“
Když pominu to, že text mi připadá jako
odpověď od nějakého sci-fi robota, tak
zde není zodpovězeno to nejdůležitější,
totiž zda bude k těmto nepříjemným událostem docházet i v budoucnu. Jistě lze
pochopit, že po větrné smršti elektřina
nefunguje, protože stromy popadaly na
dráty. Ale opakované vypínání v řádu
sekund nebo málo minut? To by mělo být
technicky řešitelné. Je pravda, že od srpna do doby vydání zpravodaje nebyl,
podle mě, v obci problém s elektřinou. Že
by dopis zabral? Někdy skutečně stačí na
problém upozornit. Tak uvidíme. Pokud
se to bude opakovat, budeme jednat dál.
Jiří Horák

Zpravodaj je vytištěn nákladem obce Vysoká nad Labem a je zdarma distribuován do schránek občanů. K dispozici je
rovněž na webových stranách obce: http://www.vysoka-nad-labem.cz. Vychází několikrát do roka dle potřeby.
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

Strana 8

