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OBEC Vysoká nad Labem
Co nás čeká, přání všeho dobrého do roku 2019
Konec roku se blíží, všichni se těšíme na
svátky, na dovolenou, na zklidnění, na čas,
který strávíme spolu se svými nejbližšími.
Než se nadějeme, tak je tu další rok. Co
nám, tedy obci a jejím občanům, přinese?
Oficiální dokončení cyklostezky z Vysoké nad Labem do Hradce Králové. Stavba je sice hotová a průjezdná (což mnozí z
Vás již zjistili a využívají), ale oficiálně se
může otevřít až po kolaudaci. Tu očekává-

me na jaře 2019. Do té doby je pohyb na
cyklostezce na vlastní riziko.
Plánovaná rekonstrukce uličky od č.p. 180
k č.p. 64 určitě proběhne, peníze na ni
máme, stavební povolení by mělo být
vydáno na jaře 2019.
Výstavba parku se zázemím pro děti v
lokalitě Na Rybníku je téměř dokončená.
Na jaře připojíme vodu na mlhovišti, instalujeme herní prvky a je hotovo.

Čekáme na rozhodnutí o přidělení dotace na několik projektů: kompostéry pro
občany, oprava povrchu víceúčelového
hřiště spolu s nafukovací halou nad ním a
zřízení pásů zeleně (biopásů) kolem obce.
Vyhodnocení žádostí a rozhodnutí o dotaci
by mělo být hotovo do jara 2019.
Víceúčelový obecní dům bychom chtěli
postavit na pozemku naproti poště. To je
velký projekt, jehož příprava bude trvat
několik let. Proto chceme do jeho přípravy
zapojit Vás, občany. Uvnitř tohoto zpravodaje je naše podrobnější představa o projektu a dále anketa pro občany, pro zjištění
Vašich představ. Je pro nás důležité zjistit
priority, tedy co považujete za důležité a co
za podružné.
Přeji jménem svým i jménem celého
zastupitelstva obce našim občanům
pokojné a radostné prožití Vánoc a v
roce 2019 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

Slovo starosty, poděkování občanům
Vážení spoluobčané,
chci Vám všem poděkovat za podporu,
kterou jste vyjádřili svou účastí a hlasováním ve volbách do obecního zastupitelstva
ve dnech 5. a 6. října 2018. Mám z toho
radost, protože motivace jít k volbám určitě
není taková, jako když voliči můžou vybírat
z více kandidátek. V naší obci byla zaregistrována pouze jedna kandidátní listina, což
může znamenat (a věřím, že znamená) to,
že jsou lidé spokojeni a nepožadují změnu.
Volební účast v naší obci byla 46,04%, což
je o cca 1% nižší než je celostátní průměr.
Z celkového počtu 1212 voličů přišlo k
urnám 558 voličů.
Ustavující zasedání zastupitelstva proběh-

lo 5. listopadu 2018. Byl jsem jednomyslně
zvolen uvolněným starostou a začínám
tedy čtvrté funkční období. To, že jsem
uvolněným
znamená,
že
mám
„starostování“ jako svůj hlavní a jediný
pracovní poměr. Všichni ostatní zastupitelé mají svou profesi a v zastupitelstvu
pracují ve svém volném čase, za symbolickou měsíční odměnu.
Podrobnější
informace o zastupitelstvu jsou uvnitř
zpravodaje.
Docela se na toto další volební období
těším. Přestože práce je čím dál víc, souvisí to jak se zvyšováním počtu obyvatel, tak
s narůstající úředničinou, o jejíž smysluplnosti se dá pochybovat. S trochou nadsáz-
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ky lze říci, že starosta musí být úředník,
stavař, právník, psycholog, policajt a kdovíco ještě.
Ale abych se vrátil k tématu - na co se
těším: na spolupráci se zastupiteli, s občany, na vymýšlení a uskutečňování nových
projektů, na společné formování tváře obce
a života v ní.
Vámi zvolení zastupitelé jsou bez výjimky
kvalitní lidé se zájmem o dění v obci. Myslím, že společně posuneme naši krásnou
obec zase o kus dopředu.
Ještě jednou děkuji jménem svým i jménem ostatních zastupitelů za Vaše hlasy.
Věřím, že Vás přesvědčíme, že Vaše volba
byla správná.
Ing. Jiří Horák, starosta

Výsledky voleb, složení zastupitelstva a výborů
Na ustavujícím zasedání nového zastupitelstva obce Vysoká nad Labem dne
5.10.2018 byly ustanoveny následující
orgány obce a zvoleni jejich členové:
Starosta:
Ing. Jiří Horák
Místostarosta:
František Salavec
Finanční výbor :
Předseda : Ing. Karel Dohnal
Členové :
MUDr. Ladislava Harrerová,
Mgr. Miloslav Ryska
Kontrolní výbor :
Předseda : MUDr. Jindřich Samek
Členové : Ing. Karel Dohnal, Vladimír Daňo
Kompletní zápis z ustavujícího zasedání
včetně časového harmonogramu následujících zasedání je k zveřejněn na úřední

desce a na webu obce. První zasedání v
na to, čím by se mělo zastupitelstvo zabývat, určitě uvítáme, nejlépe v písemné
roce 2019 bude v pondělí 14.ledna 2019.
podobě, v dostatečném předstihu před
Zasedání zastupitelstva jsou ze zákona
termínem zasedání zastupitelstva.
veřejná, probíhají jednou měsíčně, většiJiří Horák
nou každé první pondělí v měsíci, od 17
hodin v zasedací místnosti obecního
Zvolení členové zastupitelstva
úřadu. Program zasedání je vždy
pořadí příjmení, jméno, titul
hlasy
%
sedm dní předem zveřejněn na úřed1
Horák Jiří Ing.
490 15,38
ní desce.
2
Samek Jindřich MUDr.
430 13,50
Zápisy ze zasedání jsou nejdéle do
3
Ryska Miloslav Mgr.
408 12,81
10 dnů vyvěšovány do vývěsek a na
4
Harrerová Ladislava MUDr.
406 12,75
úřední desce, jsou samozřejmě k
5
Salavec
František
396 12,43
dispozici i na webových stranách
6
Dohnal Karel Ing.
394 12,37
obce.
7
Daňo Vladimír
392 12,31
Jednání výborů jsou neveřejná, proNáhradníci:
bíhají nejčastěji jednou za čtvrtletí
8
Kořénková Tušlová Adéla
113
3,54
nebo dle potřeby. Podněty či návrhy
9

Coubalová Barbora

155

4,86

Tříkrálové koledování bude v sobotu 5. ledna 2019, zájemci se mohou hlásit na úřadě
nou vyznačenou na mapě. Pro děti je rovněž motivační to, že kromě peněz na dobrý
účel si občas vykoledují i drobnou sladkost
pro sebe.

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.

Každý koledník dostane po skončení koledování (cca v 11:00 hodin) čerstvou pizzu
dle vlastního výběru a drobné dárky od
Charity. 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.

V naší obci se tato krásná a užitečná tradice velmi dobře rozvíjí, tentokrát to bude již
11. ročník „Vysockého tříkrálového koledování“. Děti nejen vybírají peníze na dobrý
účel (naposledy se ve Vysoké vybralo více
než 48 000 korun!) ale přinášejí i vzájemnou radost ze setkání, ze zpívání, ze smysluplně prožitého času. V lednu 2018 se
sešlo rekordních 11 trojic, průměrná doba
koledování byla 2,5 hodiny.
Informace pro zájemce: Sraz je v sobotu
5.1.2019 v 8:30 hodin na obecním úřadě,
vyrážíme v 9:00 hodin. Každá trojice je
vedená dospělým průvodcem, dostane
zapečetěnou pokladničku a svěcenou křídu. Podle počtu skupinek zvolíme trasu,
kterou koledníci vyrazí a tuto trasu dosta-

Papírovou korunu letos vyrábět nemusíte,
máme jich dost pro všechny.

Děti, které mají zájem o „tříkrálové
koledování“ ve Vysoké, se mohou
hlásit na obecním úřadě, a to nejdéle
do středy 2. ledna 2019, kdy je od 17
hodin krátká informační schůzka.
Na organizaci se tradičně podílí i zdejší jezdecký
klub, někteří koledníci jedou na koních

Více info: http://www.trikralovasbirka.cz/
Jiří Horák

Organizace i fyzické osoby mohou žádat o dotaci z rozpočtu obce do konce února 2019
Zastupitelstvo na svém zasedání dne
19.11.2018 schválilo pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce. Veškeré informace jsou na webových stranách obce,
případné dotazy směřujte na starostu.
Pro informaci: vloni žádalo 7 subjektů o
dotaci v celkové částce 761.300,- Kč. Zastupitelstvo žádosti vyhodnotilo a rozhodlo
o přidělení dotace. Některým žadatelům
bylo vyhověno v plné výši, některým částečně. Celkem bylo z rozpočtu obce přidě-

leno 594.800,- Kč. Systém se osvědčil,
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.
Termín odevzdání žádostí o dotaci je
28.2.2018.
Připomínáme, že dotaci pro rok 2018 je
třeba vyúčtovat do konce letošního
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kalendářního roku - ne všichni tak zatím učinili!
V březnu 2019 zastupitelstvo vyhodnotí
odevzdané žádosti a rozhodne o tom,
které a jakou částkou podpoří. V obecním
rozpočtu jsme na dotace pro rok 2019
vyčlenili 600 tisíc korun, plus případnou
rezervu pro akutní případy. Věříme, že
společně tyto peníze využijeme co nejlépe.
Těšíme se na Vaše projekty!
Jiří Horák

Basketbal ve Vysoké nad Labem slaví úspěchy
Basketbalisté
Napos
Vysoká nad Labem se
stejně jako všichni občané připravují na nadcházející svátky klidu a pohody. Do konce roku je
však ještě čeká potvrzení dosud vybojovaných pozic v jednotlivých soutěžích. Ženy i
muži ve druhé lize před koncem roku vyjíždějí na palubovky svých soupeřů. Po osmi
odehraných kolech ve 2. lize mužů zaujímá
Napos Vysoká nad Labem 1. místo, ženy
jsou po odehraných sedmi kolech na místě
druhém.
Cesta pohárovými soutěžemi už pro celky
dospělých skončila. Muži se propracovali
až do 5. kola, kde narazili na soupeře ze
druhé nejvyšší soutěže ČBF – Sokol Vyšehrad. Ženy měly pozici ještě o něco těžší,
ve druhém kole Nilfisk Českého poháru jim
los přisoudil celek z nejvyšší soutěže ŽBL,
Teamstore Brno.
V novém roce se předvedou na palubovce
naší haly nejprve ženy, 12. a 13. ledna
2019, o čtrnáct dnů později, tedy 26. a 27.
ledna také muži.
Probíhají také soutěže našich nejmladších
v kategoriích U11, 12 a 13. Rádi bychom
vyzdvihli naši účast na slavnostním otevření nové haly v polském městečku Pilawa
Górna, kde jsme se zúčastnili mezinárodního turnaje. Mládežnické výběry naší obce
obstály na výtečnou, v kategorii U12 jsme
obsadili 3. místo, v kategorii U13 jsme
nenašli přemožitele a odvezli si pohár za

Naši hráči kategorie U12 v akci

vítězství. V nedalekém Polsku již
díky basketbalu vědí, kde se
nachází Vysoká nad Labem.
Po letošní premiérové zkušenosti
s uspořádáním basketbalového
plesu – šibřinek, pro Vás připravujeme na 16.3.2019 druhý ročník. Už v
tuto chvíli bychom Vás na závěrečný ples
sezóny chtěli všechny srdečně pozvat.

Letošní posila Pavel Harčár si vede skvěle

Děkujeme obci Vysoká nad
Labem a všem divákům za
podporu basketbalu v roce
2018. Těšíme se na Vás v
hledišti naší krásné haly i v
příštím roce. Užijte si ve
zdraví a spokojenosti vánočních svátků,
plných klidu a pohody.
Pavel Pour

Ženy v Českém poháru proti Teamstore BRNO

Ve Vysoké se hraje florbal i pingpong
Florbal Vysoká nad Labem.
Již čtvrtou sezónu trénují mladí florbalisté v
hale ve Vysoké pod hlavičkou DDM Sion.
Tréninky probíhají třikrát týdně. Cílem tréninků je pro nás především radost dětí z
pohybu a příjemně strávený čas v kolektivu
kamarádů. I letos se naši malí sportovci
účastní Králohradecké ligy v kategorii přípravky, elévů a mladších žáků, v kterých

zaznamenali v minulých letech řadu úspěchů. Přejeme jim do nové sezony především hodně příjemných sportovních zážitků. Děkujeme rodičům za pomoc při trénincích a dopravě na zápasy. Tým trenérů
Liga neregistrovaných stolních tenistů
Již devátou sezonu hraje tým
Vysoké nad Labem ligu
neregistrovaných stolních
tenistů.
Neregistrovaný
pinec má v Hradci Králové
dlouholetou tradici a současná soutěž vychází z
dřívější odborářské ligy. Z
tohoto důvodu zde hraje
řada zkušených hráčů a
současně přichází noví z
řad dříve registrovaných
hráčů z okresního a krajského přeboru. Náš tým
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dříve hrával v Hradci Králové na DTJ, od
dostavby haly trénuje nebo hraje domácí
zápasy v hale pravidelně každé pondělí.
Letošní sezona je dobře rozehrána a proto
naším cílem je minimálně udržet druhé
postupové místo.
Milan Ševčík,
kapitán týmu Vysoká nad Labem A

FK Vysoká nad Labem - mladší přípravka
Mladší přípravka měla
poslední dva víkendy fotbalově napilno. Nejdříve
24.11.v Předměřicích n. L.
vyhrála po 3. vítězstvích s
týmy Lhota pod Libčany

7:0, Stěžery B 2:0 a Slavia HK bílí 4:2 základní skupinu turnaje OFS HK a postoupila do finále hraného v neděli 2.12. 2018.
V sobotu 1.12. na domácím turnaji ve Vysoké pro děti r. 2011 a ml. vyhrál náš tým
všech svých 6. zápasů, skóre 24:2 a obsa-

Horní řada zleva: Rydlo Tomáš, Doubrava Daniel, Kapoun Jan, Brandys David, Vítek Jakub, Feistel Tomáš - trenér,
Baše Lukáš, Hrdlička Jan, Vrbová Michaela, Karmanský Michal, Paulus Jan, dolní řada zleva: Strnad Tomáš, Svoboda
Lukáš, Šicová Veronika, Schmidt Vojtěch, Solich Michal, Schmidt Roman - trenér, Šic Kamil - trenér, Částka Jiří,
Feistel Tomáš, Knob Alex, Zykl Daniel, Kolínko Josef

dil tedy 1. místo s 18b. před 2. Sokol Třebeš 10b., 3. TJ Paramo Pardubice 5b. a 4.
Sokol Lhota pod Libčany 1b. Sestava: Strnad Tomáš, Paulus Jan, Doubrava Daniel,
Svoboda Lukáš, Knob Alex, Rydlo Tomáš
(nejlepší střelec turnaje), Šicová Veronika,
Zykl Daniel, Schmidt Vojtěch (nejlepší hráč
turnaje), Feistel Tomáš (nejlepší hráč pro
tým) a Solich Michal. Góly: Tom R. 8, Tom
F. 6, Vojta S. 6, Verča 2, Tom S. 1 a Míša
S. 1.
V neděli 2.12. ve finále turnaje OFS HK v
Předměřicích n. L. pak náš tým hladce
porazil menší děti z Hořiněvse 9:0, po dramatickém boji prohrál se spojeným týmem
Kratonohy/Roudnice 1:3 a v přímém souboji o 2. místo po dalším dramatickém a
vyrovnaném utkání vyhrál nad týmem Stěžery A 5:2 Sestava: Strnad Tomáš,
Doubrava Daniel, Vítek Jakub, Knob Alex,
Brandys David, Rydlo Tomáš, Šicová Veronika, Schmidt Vojtěch, Feistel Tomáš a
Kapoun Jan. Konečné pořadí: 1. Kratonohy/Roudnice 7 (8:5), 2. Vysoká 6 (15:5), 3.
Stěžery 3 (11:8), 4. Hořiněves 1 (2:18).
Nejlepší střelec: Tomáš Rydlo.
Roman Schmidt

FK Vysoká nad Labem - starší přípravka
MAKRO CUP halový turnaj starších
přípravek ve Vysoké nad Labem neděle
25.11.2018
Turnaje se zúčastnilo osm týmů :
TJ Sokol Třebeš, FC Nový HK, TJ Sokol
Malšova Lhota, TJ Paramo Pardubice, TJ
Velichovky, SK Sokol Dříteč a náš domácí
tým FK Vysoká nad Labem rozdělený na
ročník 2008 a 2009.
Sestava FK Vysoká nad Labem 2008:
Dominik Polgár, Vojta Vítek, Petr Zykl,
Jirka Beran, Tobiáš
Čermák,
Matěj
Schmidt,
Tomáš
Novotný a doplněny
2009
Michalem
Hrůšou,
Vaškem
Kaplanem a Kryštofem Minici.
Sestava FK Vysoká nad Labem
2009:
Michal
Drábek,
Jáchym
Škvrna,
Valentina Handlová,
Radek Pacák, Kryštof Tachecí, Šimon
Halbich,
Ondra
Kleiber,
Vojta
Schestag,
Honza
Daňo
a
Martin
Rydlo.
Výsledky:
FK Vysoká 2008 vs.
SK Sokol Dříteč 4:0
FK Vysoká 2009 vs.

TJ Sokol Malšova Lhota 5:0
FK Vysoká 2008 vs. TJ Sokol Malšova
Lhota 9:0
FK Vysoká 2009 vs. TJ Paramo Pard. 2:0
FK Vysoká 2008 vs. TJ Sokol Třebeš 1:1
FK Vysoká 2009 vs. FC Nový HK 1:1
FK Vysoká 2008 vs. TJ Paramo Pard. 5:0
FK Vysoká 2009 vs. SK Sokol Dříteč 0:2
FK Vysoká 2008 vs. TJ Velichovky 3:1
FK Vysoká 2009 vs. TJ Sokol Třebeš 2:0

FK Vysoká 2008 vs. FC Nový HK 5:0
FK Vysoká 2009 vs. TJ Velichovky 0:0
FK Vysoká 2008 vs. FK Vysoká 2009 4:1
Roč. 2008 si od začátku turnaje šel za
vítezstvím a po jedné remíze a šesti výhrách slavil první místo v turnaji.
Roč. 2009 předváděl parádní výkony a
zaslouženě dokráčel k dělenému třetímu
místu po třech výhrách, dvou prohrách a
dvou remízách.
Nejlepší střelec turnaje: Tobik Čermák (FK
Vysoká nad Labem)
Nejlepší hráč turnaje : Standa Coufal (FC Nový HK)
Nejlepší brankář turnaje:
Míša Drábek (FK Vysoká
nad Labem)
Konečné pořadí :
1. FK Vysoká nad Labem
2008
2. SK Sokol Dříteč
3. FK Vysoká nad Labem
2009
3. TJ Velichovky
5. TJ Paramo Pardubice
6. FC Nový Hradec Králové

Vrchní řada, tréňové : Škvrna Tomáš , Drábek Libor , Handl Štěpán
Prostřední řada :
Vítek Vojtěch, Čermák Tobiáš, Novotný Tomáš, Hrůša Michal, Schestag Vojtěch, Pacák Radek, Handlová
Valentina, Daňo Jan, Halbich Šimon,
Spodní řada :
Škvrna Jáchym, Zykl Petr, Kaplan Václav, Minici Kryštof, Schmidt Matěj, Beran Jiří, Tachecí Kryštof, Kleiber
Ondřej, Rydlo Martin
Ležící : Drábek Michal a Polgár Dominik.
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7.TJ Sokol Třebeš
8. TJ Sokol Malšova Lhota
Tréňové všem hráčům moc
děkují za přístup k turnaji,
bylo na Vás kluci a slečno
radost se koukat.
Libor Drábek

FK Vysoká nad Labem - muži
Celkové druhé místo je dozajista velkým překvapením, ale v porovnání s našimi konstantními výkony je to naprosto zasloužené, historicky nejlepší umístění.
První tým je mimo dostřel, ale udržet stříbro bude úkolem všech pro jarní část.

Zhodnocení podzimu „A“
tým
Po nezdarech v prvních
dvou kolech se tým rozjel k
neuvěřitelné
krasojízdě,
která vyvrcholila sérií šesti
výher v řadě. Pouze ve
dvou zápasech se vyšlo bodově naprázdno
a to ve druhém kole v Dobrušce a v kole
devátém na hřišti suverénního lídra v Libčanech. Na druhou stranu těší obě zvládnutá derby, kdy se podařilo doma rozstřílet
Třebeš 4:1 a stejně s přehledem porazit
3:0 Slávii HK.

A ještě jedna velká pochvala a gratulace.
Tabulce střelců vévodí náš Honza Pražák,
který za 15 zápasů nastřílel 20 branek a s
příjemným šesti gólovým polštářem si bude
dozajista na jaře chtít dojít pro korunku
krále střelců.
Zhodnocení podzimu „B“ tým
Po letech bídy a zmaru se může Vysoká

opět pochlubit stabilně fungujícím a hlavně
bodujícím „B“ týmem. Obrovskou zásluhu
na tom mají tři lidé, Martin Dujsík, Lubomír
Mareček a Miroslav Píša ml., kteří společnými silami pozvedli béčko z popela a prachu. Ztráta na postupové příčky je sice
velká, ale již teď můžeme prozradit, že
zbraně se neskládají a minimálně potrápit
všechny soupeře je v záměru týmu.
Pochvalu si tým zaslouží především za obě
vítězství nad béčkem Nového Hradce. V
prvním kole se u soupeře vyhrálo 1:2 a v
předehrávce prvního jarního kola se doma
zvítězilo 6:2. Bitvy „O kopec“ letos tedy
vyzněly pro nás.
Jan Píša

FK Vysoká nad Labem - starší žáci
Tým starších žáků (ročník 2004-2005).
Tým hraje 2. sezónu soutěž Okresního
přeboru. Za starší žáky nastupuje 13 hráčů,
které postupně doplňují mladší žáci. Tým
trénují Kamil Šic (trenérská licence C) a
Vladimír Daňo.
V průběhu podzimní sezóny došlo k několika vážným zraněním, které oslabilo náš

tým na 8 hráčů, ale s pomocí mladších
žáků jsme poslední 3 kola zabojovali a tyto
vyhráli. V podzimní části soutěže nám zatím patří 5. místo.
Dne 8. 12. 2018 se starší žáci umístili na 2.
místě halového turnaje ve Vysoké nad
Labem. Vzhledem k tomu, že turnaje se
zúčastnilo 8 týmů, je to velký úspěch! A

navíc Matěj Salavec byl vyhlášen nejlepším
hráčem turnaje.
Trenéři se mohou pyšnit tím, že vychovali
hráčku Terezku Novotnou, která na podzim
odešla do FC Hradec Králové dívky a v září
už se dostala do reprezentace České republiky v kategorii U15.
Kamil Šic

FK Vysoká nad Labem - minipřípravka

Horní řada zleva: Matyáš Kučera, Matěj Salavec, Tomáš Vavřička, Adam Kropáček, David
Pavlík, Tobiáš Vlček, Marek Matoulek.
Dolní řada zleva: Martin Vojtíšek, Michal Kubynets, Petr Škoda, trenéři Vladimír Daňo a Kamil
Šic, dále Filip Šic, Tomáš Geleta, Jakub Šulc.
Dolní řada (zleva): Dominik Vosáhlo, Štěpán Kopiště, Lukáš Solich, Alex Červenka,
Marek Lidmila, Jirka Částka (ležící)
Prostřední řada (zleva): Šimon Šnejdárek, Radek Bareš, Pepa Kolínek, Lukáš Chvátal, Patrik Ptáček
Trenéři (zleva): Petr Kopiště, Michal Solich

Minipřípravka se v sobotu dne 1.12.2018
zúčastnila historicky prvního soutěžního
turnaje, kde změřila síly s týmem Třebše a

dvěma týmy z fotbalové
školičky FC Hradec
Králové. Odehrála celkem
šest zápasů
(Třebeš - 1:1, 0:2, I.FŠ FCHK – 1:2, 0:4,
II.FŠ FCHK – 0:4, 0:7) a obsadila celkové
4.místo. Minipřípravka hrála ve složení:

Jirka Částka (brána), Lukáš Chvátal, Radek Bareš, Marek Lidmila, Patrik Ptáček,
Alex Červenka, Štěpán Kopiště, Šimon
Šnejdárek, Dominik Vosáhlo, Pepa Kolínek
a Lukáš Solich.
Naše góly obstarali: 2x Lukáš Chvátal, 1x
Pepa Kolínek.
Michal Solich

Do vašeho diáře
• Adventní rozjímání s hudbou A. Michny z Otradovic

• Vysocký bál

Neděle 16.12. od 17 hodin, kostel Sv. Antonína, Nový Hradec Kr.

Sobota 12.1. od 20 hodin ve sportovní hale.

• Sváteční rozhlížení

• Vítání občánků

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

Sobota 2.3. od 14 a od 15 hodin, zasedací místnost OÚ. Pozvánky
budou rozesílány v průběhu ledna

• Novohradecký Svatoštěpánský koncert

Středa 26.12. od 17 hodin, kostel Sv. Antonína, Nový Hradec Kr.
•

Mše svatá v kapličce ve Vysoké
Sobota 29.12. od 16 hodin, kaple na hřbitově

• Tři králové ve Vysoké

Sobota 5.1. od 9 do 12 hodin. Zájemci se mohou hlásit na OÚ.

• Vysocké šibřinky aneb poslední ples sezóny
Sobota 16.3. od 20 hodin ve sportovní hale. Pořádá basketbalový
oddíl BK Vysoká. Předprodej vstupenek na OÚ od 16.1.2019

Program akcí bude dále zveřejněn a upřesňován obvyklým způsobem ve vývěskách, ve zpravodaji i na Internetu.
Jiří Horák
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Co nového u hasičů?
20. října od brzkých
ranních hodin probíhal na náplavce u
splavu výcvik členů
výjezdové jednotky
obce v rámci povinné odborné přípravy. Místo výcviku
bylo zvoleno záměrně vzhledem k nově vybudované cyklostezce, která křižuje nájezd na náplavku a
bylo potřeba ověřit, zda zůstal zachován
dostatečný přístup na splav pro případ
mimořádné události. Hasiči se zaměřili na
práci na vodní hladině a obsluhu vodních
čerpadel, kterými jednotka disponuje. Teplé počasí umožnilo provést i výcvik na člunu. Tentokrát se zúčastnili i někteří mladí
hasiči. Místo bylo nakonec uklizeno a byla
prořezána přerostlá vegetace.

28. října se hasiči
účastnili slavnostního aktu sázení lípy
ku příležitosti 100.
výročí Československa. Do pamětní
schránky
hasiči
vložili
vyšívanou
domovenku se znakem
vysockých
hasičů a obrázky od
našich
mladých
hasičů inspirované motivy z obce a života
hasičů. Děkujeme Barborce Tachecí, Aničce Kučerové, sourozencům Bašovým a
Elišce Košťálové.
7. listopadu jsme pro Soptíky připravili besedu s paní Nikolou Koubkovou ze Psí
akademie Pardubice, která se svou fenkou
belgického ovčáka malinois ukázala dětem,
jak se zachovat při setkání s neznámým
psem či v případě, že na nás zaútočí. Povídali jsme si také o úloze psa v záchranářství a viděli jsme zajímavé ukázky z pachové práce, poslušnosti i dogdancingu.
27. listopadu proběhl poslední trénink mladých hasičů, který byl ve znamení první
pomoci s První Pomoc Živě z Hradce Králové.

23. října byla v rámci výuky práce s mapou připravena pro naše mladé hasiče
"šipkovaná". V okolí rozhledny Milíř byly
schovány kartografické symboly. Děti
podle šipek tyto symboly hledaly a jejich
názvy doplňovaly do tajenky. Počasí
moc nepřálo, foukal silný vítr a pršelo,
ale i tak si odpoledne všichni užili.

30. listopadu
byli hasiči z
JSDH Václav
Kulhavý a David Krám povoláni k odstranění
nebezpečného stavu
nalomený
smrk u mateřské školky.
5. prosince se
v 15:39 hod
rozezněla siréna na obecním
úřadě a JSDH
byla svolána k
výjezdu
do
areálu Polabí
a.s., kde došlo k požáru zemědělského
stroje z důvodu jeho technické závady.
Naši hasiči přijeli na místo události jako
první a z hydrantové sítě zahájili přípravu k
hašení. Po příjezdu profesionálních hasičů
z Hradce Králové pomáhali s dohašením a
doklizením požářiště. Výjezdu velel Lukáš
Rudolf, dále byli přítomni Tadeáš Salavec,
David Šága a Martin Motyčák.
Děkujeme vám za projevenou přízeň a
slibujeme, že vás v tom nenecháme ani roce 2019 :-) Užijte
si svátky vánoční, do nového
roku spoustu pohody a žádné
nehody přejí hasiči!
Radek Košťál, starosta SDH,
velitel JSDH
www.sdhvysokanadlabem.cz
V případě potřeby volejte 607
059 398 (D. Krám, L. Rudolf,
T. Salavec)

Ohlédnutí - Mikulášská besídka
Letošní besídka proběhla v neděli
9.12.2018, ve sportovní hale. 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, za odměnu dostávaly
lízátka a bonbóny.

pu do pytle) následovala nadílka - děti dostaly adventní kalendář. A na závěr byl
jako obvykle ohňostroj u vánočního smrku.
Vzhledem k letošnímu dešti bylo jeho odpálení trochu problém, ale nakonec, díky
pomoci přítomných hasičů, to klaplo.

A po 16. 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 nástu-
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Velký dík patří všem organizátorům, hercům z Divadýlka Mrak a samozřejmě i sv.
Mikulášovi, krásnému andělovi a dvěma
pořádným, špinavým a strašným čertům!
A díky i Vám všem za to, že jste přišli.
Jiří Horák

Ohlédnutí - oslava 100 let samostatného Československa
100 let samostatného Československa
jsme si připomněli v neděli 28. října 2018 v
parku u hostince U Salavců a ve sportovní
hale.
Akce začala za deštivého počasí v 16:30
hodin zasazením „stromu republiky“.

Téměř stovka účastníků plus zástupci klubů a spolků společně zasadili národní
strom – Lípu srdčitou. Součástí akce byl
"vzkaz budoucím generacím". Veřejnost,
děti i dospělí, si mohli připravit pozdrav,
přání nebo drobnost, která byla vložena do
speciální schránky se znakem obce a uložena ke kořenům lípy. Krásnou nerezovou
schránku vyrobil Pavel Mazánek z Vysoké
nad Labem, za což mu patří velký dík.
Účastníci si na závěr zazpívali společně
Československou hymnu a oblíbenou píseň prvního československého prezidenta
Masaryka "Ach synku, synku".

V 17 hodin byla připravena ve sportovní
hale beseda o historii obce, promítání
historických fotografií a výstava originálních obecních kronik a dokumentů. Pro
účastníky bylo zajištěno pohoštění, včetně
speciálního cukroví v národních barvách.
Velký dík patří všem účastníkům a organizátorům, hasičům, myslivcům, velkým i
malým sportovcům, zpěvákům, pracovníkům Oblastního archivu v Hradci Králové,
správci sportovní haly a v neposlední řadě
zastupitelce obce MUDr.
Harrerové, která obětavě
napekla spoustu muffinů s
vlajkou a zajistila trikolóry
pro všechny účastníky.
Myslím, že akce se povedla a "narozeniny"
samostatného Československa jsme oslavili u nás ve Vysoké důstojně. Jiří Horák

Ohlédnutí - Adventní tvoření
Adventní tvoření proběhlo v neděli
2.12.2018 a má za sebou jedenáctý ročník,
z toho již počtvrté ve sportovní hale. Na
galerii byla připravena pracovní stanoviště,
na kterých si návštěvníci si 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 přátel a svých rodinných příslušníků.
Pro návštěvníky byl připraven i bar s občer-

stvením. Vlastnoručně vyrobené i donesené adventní věnce nám požehnal pan farář
P. Prokop Brož.
Na závěr mělo proběhnout zpívání u rozsvíceného vánočního stromu, a to se souborem Borověnky. Vzhledem k silnému
dešti se zpívalo uvnitř, na galerii. Borověnky byly úžasné, dokonce s sebou přivezly i
krásný betlém zhotovený ze sena.
Velké díky patří všem organizátorům, sousedům, přátelům a zejména šikovným
Vysočačkám, které ve svém volném čase a
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bez nároku na odměnu celou akci zorganizovaly. Děkujeme!
Jiří Horák

Povedlo se usadit most, cyklostezka je téměř dokončená

Konstrukce mostu přes slepé rameno byla smontována přímo na staveništi a pak speciálním
jeřábem usazena na připravené základy. Bylo to velmi náročné, protože most je dlouhý více
než 50 metrů a váží téměř 40 tun. Jeřáb pracoval na hranici svých technických možností.

Podle množství cyklistů i pěších, které na
stavbě cyklostezky vídám, lze usuzovat, že
mnoho občanů obce si průběžně osobně
kontroluje postup prací. To je jistě v pořádku, protože stezka bude sloužit především
nám, občanům Vysoké nad Labem.
V sobotu 10.11.2018 proběhlo osazení
mostní konstrukce. V noci dorazil jeřáb v
doprovodu tří kamionů a dalších doprovodných vozidel až z daleké Břeclavi a do
brzkých ranních hodin probíhalo jeho sestavení. Samotné zvednutí téměř 40 tun
těžké a více než 50 metrů dlouhé konstrukce lávky a její přesun na připravené základy proběhl bez nejmenších problémů.

Počasí naštěstí přálo a vše proběhlo podle
harmonogramu. V druhém prosincovém
týdnu byla dokončena výsadba stromů a
keřů podél cyklostezky, plus dokončení
nájezdů na most. Takže cyklostezka je
hotová a funkční, ale oficiálně ji lze užívat
až po kolaudaci. Žádost o kolaudaci podáme co nejdříve a uvidíme, za jak dlouho to
příslušný úřad zpracuje. Reálně předpokládáme kolaudaci a následné otevření na
jaře 2019. Spojíme to samozřejmě s oficiálním slavnostním aktem, stříháním pásky,
velkým děkováním všem atd., protože si to

Nyní bylo potřeba položit mostovku, tedy vrstvu speciálního
betonu, po kterém se bude jezdit. A zhotovit gabiony, tedy nájezdy na most. To byl poslední
rizikový krok, protože pro řádné
vytvrdnutí betonu je třeba, aby
teploty byly nad nulou po dobu
minimálně 24 hodin.

tato stavba zaslouží.
Celkový rozpočet činí 31,5 milionu korun, z
toho 27 milionů korun pokryjí dotace z evropských fondů, zbylou část doplní příspěvky města Hradce Králové a kraje.
Už jsem to psal v minulém zpravodaji, ale
zdůrazním to ještě jednou: vlastní stavba
není problém, ve smlouvě má zhotovitel,
firma M - SILNICE a.s. lhůtu 200 dní, což v
klidu stíhá. Problémem je příprava a s ní
spojené „papírování“ - založení svazku
obcí, smlouvy s vlastníky, výkupy pozemků, vyjádření všech dotčených
orgánů, následné úpravy projektu, shánění peněz, dotační
management atd. Tato příprava trvala více než 7 let.
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

Signalizační zařízení na přechodu pro chodce u hostince U Salavců
Světelné signalizační zařízení, laicky
"semafor s tlačítkem pro chodce", na přechodu pro chodce u Hostince u Salavců
bylo oficiálně uvedeno do provozu v listopadu 2018. Cílem je zvýšit bezpečnost
chodců, zejména školních dětí, na tomto
přechodu přes frekventovanou silnici
III/29810. Na průjezdu obcí je sice povolena nejvyšší rychlost 30 km/hodinu, ale
někteří bezohlední řidiči to zcela ignorovali.
Zařízení je v provozu od 6 do 20 hodin ve
všední den a od 8 do 20 hodin o víkendu a

ve svátek, mimo tuto provozní dobu bude
svítit žluté přerušované světlo.

a bezpečně přejít. Není tedy třeba opakovaně mačkat tlačítko, nic se tím neurychlí.

Chodec si příslušným tlačítkem zastaví
dopravu na dobu nutnou pro bezpečný
přechod silnice, tedy automobilům se rozsvítí červené světlo a chodcům zelený
panáček.
POZOR - minimální interval mezi "zelenými
panáčky" je nastaven na 35 sekund, tedy
nejméně po tuto dobu budou mít automobily zelenou, než lze znova zastavit dopravu

Původně jsme chtěli toto zařízení doplnit o
měřič rychlosti, který by zastavil rychle
jedoucí automobil rozsvícením červeného
světla. Tento typ zařízení však Policie ČR v
Královéhradeckém kraji nepovoluje.
Na tuto akci jsme dostali dotaci 240 tisíc
korun od Královéhradeckého kraje. Věříme, že zařízení bude dobře sloužit a pomůže ochránit nás i naše děti před bezohlednými řidiči.
Jiří Horák
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Plán výstavby obecního domu, zjištění názoru občanů - pište, prosím
Úvodem mi dovolte krátký historický exkurs. Původní obecní dům byl postaven v
80. letech 19. století, jeho součástí byla i
šatlava a byt pro obecního policajta. V
současné době je tam pošta a pivnice
EDIK.
Jakýsi obecní dům byl v první polovině 20.
století i v horní části obce, v ulici zvané
Obicka (název vznikl právě od obecního
domu a pozemku). Dnes tam jsou pouze
soukromé domy .
V druhé polovině 20. století, po vystěhování 5 sedláků v roce 1956, byla pošta ve
statku u Alterů. Po roce 1989 byl statek
vrácen v restituci, pošta se přesunula na
současné místo a kancelář obecního úřadu
se přestěhovala do přístavby mateřské
školy, kde sídlí dosud. Před cca 5 lety byla
přistavěna další kancelář, tedy obecní úřad
má dvě kanceláře a společenskou místnost
- bývalou třídu MŠ. Tyto prostory
jsou pro obec naší velikosti již
nevyhovující.
Obec zakoupila pozemek cca 1000
m2 v centru obce naproti poště.
Máme v úmyslu postavit tam
obecní dům s kancelářemi a dalšími prvky občanské vybavenosti,
které u nás postrádáme.

čenského a kulturního centra (SKC) ve mí (kotelna, vzduchotechnika). Plus 3x
Starém Hradišti. Tato obec je podobně komerční prostor o celkové výměře cca
velká jako Vysoká nad Labem a také se 150 m2 k pronajmutí .
rozvíjí. Něco podobného bychom u nás První patro: velký společenský sál (cca
potřebovali. Ovšem náklady uvádějí ve výši 200m2) s pódiem (50m2) plus sociální
60 milionů korun, to je dost. A chtějí to zázemí a šatny. Ideální pro kulturní akce,
stavět bez dotace, což je, bohužel, častý divadlo, setkání rodáků, vítání občánků,
jev, protože dotační administrativa je tak přednášky, promítání atd.
komplikovaná, že někteří starostové to Těšíme se na Vaše názory!
Jiří Horák
raději neriskují a hradí investice z
rozpočtu.
SKC Staré Hradiště - vizualizace pohled
V našem případě bychom samozřejmě rádi využili vhodný dotační
titul, pokud to bude možné.
Inspirace - popis SKC Staré Hradiště.
Přízemí: kancelář 4x, malá zasedačka, sociální zázemí, archiv,
serverovna, sociální zázemí (WC,
šatna, kuchyňka), technické záze-

SKC Staré Hradiště - II. nadzemní podlaží

Prosíme o zpětnou vazbu - co
občané postrádají, co by mělo
být součástí obecního domu:
• knihovna/společenské či komunitní centrum
•

společenský a kulturní sál

•

ordinace lékaře
pošta

•
•

prostory k nájmu pro služby
(kadeřnictví, fyzioterapie,])

•

jiné - upřesněte
Reakce prosím posílejte na
starosta@vysoka-nad-labem.cz
nebo lze i písemně do schránky
obecního úřadu, a to nejdéle do
10.1.2018.
Pokud máte názor, že obecní dům
není potřeba, že by obec raději
měla investovat do něčeho jiného,
tak to prosím, také napište.

SKC Staré Hradiště - I. nadzemní podlaží

Pro odpověď můžete využít i
anketu na webových stranách
obce.
Pro inspiraci přikládáme vizualizaci
a půdorys obecního domu - spole-

SKC Staré Hradiště vizualizace sálu
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Z jednání zastupitelstva - předání infrastruktury do vlastnictví obce
Od ustavujícího zasedání (5.11.2018) se
zastupitelstvo sešlo již dvakrát, a to
19.11.2018 a 10.12.2018. Projednával se
rozpočet, pravidla pro poskytování dotací,
ceny elektřiny atd., tedy běžné „provozní“
věci. Neobvyklým bodem na obou zasedáních byl bod nazvaný „Korespondence s
panem Alešem Jiroutem ohledně provozování kanalizace, právní rozbor, stanovisko obce.“
Pro úplnost informací je třeba vysvětlit
vývoj této „causy“ v čase.
Společnost Alba invest s.r.o. před lety vykoupila pole od soukromých vlastníků a
zasíťovala stavební pozemky. Ve smlouvách uzavřených s novými vlastníky pozemků se zavázala předat infrastrukturu
(tedy silnice, veřejné osvětlení a kanalizaci)
do vlastnictví obce.
Toto probíhalo velmi pomalu. Obec totiž
není smluvním partnerem a nemůže
vymáhat plnění smluv - to jsou občané,
kteří smlouvu s developem uzavřeli.
Zatímco jednání o převodu silnic a veřejného osvětlení pomalu spělo ke zdárnému
konci, osud kanalizací byl jiný. V rámci
nějakého majetkového vyrovnání společnost Alba invest s.r.o. převedla vlastnická
práva na jiný subjekt - TRIDENT EUROPE
SE, zastoupený panem Alešem Jiroutem.
A ten oznámil, že jako nový vlastník kanalizace nejenže kanalizaci obci nepřevede,
ale začne vybírat stočné, na což má ze
zákona nárok. Jako variantní řešení pan

Jirout nabídl, že kanalizaci spolu s vodovodem prodá obci za 15 milionů korun.
Zápisy ze v plném znění jsou na webu:
https://www.vysoka-nad-labem.cz/jednanizastupitelstva

Shrnutí průběhu jednání s panem Jiroutem na posledních dvou zasedáních:
Pan Jirout žádal obecní úřad o informaci,
dle zákona 106/1999 Sb., kdy a jakým
rozhodnutím rozhodlo zastupitelstvo o tom,
že se v obci nebude vybírat stočné, plus o
informaci o tom, jak obec řeší finanční prostředky na plánovanou obnovu kanalizace.
Starosta odpověděl následovně:
„Ve Vysoké nad Labem se stočné historicky nevybíralo nikdy, tedy neexistuje Vámi
požadované rozhodnutí zastupitelstva o
vybírání/nevybírání stočného.
Finanční prostředky na obnovu kanalizace
má obec analyticky oddělené na běžném
účtu.“
Ve druhém dopise obec pan Jirout vyzývá
obec k uzavření Dohody o provozně propojených kanalizacích. V této výzvě mimo jiné
uvádí, že: „Q uzavření této Dohody je nutností pro náš plánovaný krok, a to je
zavedení stočného v co nejkratším časeQ“.
Starosta odpověděl, že požadovaná Dohoda byla uzavřena již v roce 2014 s tehdejším vlastníkem kanalizace, společností
Alba invest s.r.o. Platí pro celý Jižní a Západní svah. Starosta upozornil na odst.. IV,

ve kterém je výslovně uvedeno: „Q plnění
plynoucí z této Dohody poskytne Obec
..Q., při splnění podmínky, že Alba Invest nebude od občanů vybírat žádné
poplatky za odvádění odpadních vod
(„stočné“)“. Platnost této původní Dohody potvrdil právník.
V dalším dopise pan Jirout znovu žádá o
uzavření nové Dohody umožňující vybírání
stočného. Uvedl, že pokud tato Dohoda
nebude uzavřena do konce roku, pak podá
stížnost na kontrolní odbor Ministerstva
zemědělství a na vodoprávní úřad.
Starosta reagoval tím, že oficiálně oslovil
příslušný vodoprávní úřad s žádostí o vyjádření, zda při změně vlastnického práva
ke kanalizaci je třeba uzavřít novou Dohodu vlastníků nebo zda původní Dohoda
platí i pro vlastníka nového. Odpověď zatím nedostal.
Stanovisko obce trvá - původní Dohoda
uzavřená v roce 2014 je platná a obec
nemá zájem ji jakkoli měnit.
Na závěr jedna dobrá zpráva:
po dlouhých jednáních se společností Alba
invest s.r.o jsou podepsány příslušné
smlouvy o převodu infrastruktury do vlastnictví obce. Obec se tímto stává vlastníkem
naprosté většiny komunikací a veřejného
osvětlení (bohužel nikoli kanalizace!) v
lokalitách Jižní svah a Západní svah. O
dalším vývoji ohledně vlastnictví kanalizace
Vás budeme informovat.
Jiří Horák

Ohlédnutí - páté výročí otevření rozhledny Milíř
Páté narozeniny rozhledny jsme oslavili v
sobotu 13. října 2018. Za ideálního slunečného počasí se sešlo velké množství návštěvníků a hostů, dospělých i dětí.
Akci zahájil starosta obce Jiří Horák. Připomněl nejednoduchou cestu ke získání stavebního povolení, shánění peněz, problémy při přípravě atypické stavby atd. Vše
se ale zvládlo díky nadšení lidí a vzájemné
spolupráci občanů, obce, kraje i sponzorů.
Čísla a zajímavosti za pět let fungování:
• téměř 55 tisíc platících návštěvníků, z
toho 42 tisíc dospělých a 13 tisíc dětí
• nejvíce bylo návštěvníků v 1. roce pro-

• celková tržba 1 milion a 118 tisíc korun

(více než 90% vstupné a 10 % upomínkové předměty)
• ocenění v soutěži Stavba roku Králové-

hradeckého kraje 2014
• cena Zlatá cihla v soutěži Vesnice roku

Královéhradeckého kraje 2017
Návštěvníci mohli obdivovat koně, staré
velocipedy, výstavu originálních rozhlednových kronik (rozhledna Milíř má svého kronikáře, který svědomitě vše zaznamenává),
proběhlo i oblíbené slaňování rozhledny.
Bohaté občerstvení bylo v režii rodiny Danihelkových, úžasnou muziku předvedla

vozu - 14,5 tisíce
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kapela Bílé myši v čele se zdejším rodákem Pavlem Vágnerem.
Velký dík patří všem organizátorům i návštěvníkům za krásnou akci.
Jiří Horák

Poplatky v roce 2019
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 2019.
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 2019,
kterou nalepí na popelnici. Známka s letopočtem 2018 platí pouze do 31. března
2019! 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
2019 je stanoven zákonem (pro obce od
1000 do 6000 obyvatel) na 1,4 ve všech
kategoriích nemovitostí. Naše obec nemá další místní koeficient.
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 4.
února 2019, 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 většinou
firma NAPOS a.s..
KOMUNÁLNÍ ODPAD se vyváží 1x za dva
týdny, vždy ve čtvrtek. Noví obyvatelé
mohou koupit popelnici (plastovou nebo
plechovou) za pořizovací cenu cca 1000
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 vpravo, dále 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 odevzdávajte, prosím,
zcela naplněné a zavázané!

• do pytlů patří pouze separovaný komunální odpad z domácnosti, ne z firmy!

• Rozměrné plasty (zahradní nábytek, polystyren) 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. 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.
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Svozový
plán pro
rok 2019

NEBEZPEČNÝ A VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
Obec organizuje jarní a
lichý
podzimní sběr, kdy občané
ČTVRTEK
obce se mohou zdarma
odpoledne
zbavit nepotřebných věcí. týden datum
Kromě toho mohou občané
51 20.12
naší obce využívat sběrný
dvůr na adrese: Hradecké 1 04.01.
služby a.s., Bratří Štefa- 3 17.01.
nů 990, Hradec Králové
5
31.01
(za prodejnou Terno)
7
14.02.
SBĚR STARÉHO ŠATSTVA pořádá obec ve 9 28.02.
spolupráci s Diakonií Brou11 14.03.
mov dvakrát ročně, pytle
na šatstvo poskytuje zdar- 13 28.03.
ma obecní úřad. Podobně 15 11.04.
jako ostatní sběry je i tento
17 25.04.
včas avizován obvyklými
způsoby. Pro uložení šat- 19 09.05.
stva i obuvi lze využít i 21 23.05.
kontejner umístěný u pro23 06.06.
dejny potravin.
SBĚR KOVŮ zřejmě i 25 20.06.
nadále budou pořádat 27 04.07.
hasiči. Nicméně dle záko29 18.07
na jsme povinni organizovat separaci kovů, což 31 01.08.
jsme ve vyhlášce ošetřili 33 15.08.
následovně: drobné kovo35 29.08.
vé věci (konzervy, plechovky, hliníkové obaly,]) 37 12.09.
uzavřené v pytli (dostanete 39 26.09.
na obecním úřadě) nebo v
41 10.10.
krabici můžete odložit k
popelnici v den svozu, 43 24.10.
spolu s ostatními druhy 45
07.11.
separovaného
odpadu.
Odvoz větších věcí bude 47 21.11.
organizován dle potřeby. 49 05.12
Jiří Horák
51

19.12

Různé
Nastává zima a s ní úklid sněhu. Automobily parkující na obecních komunikacích
a chodnících dokáží toto velmi znepříjemnit
či znemožnit. Jako každoročně toto dobou
žádáme řidiče: NEPARKUJTE, PROSÍM,
NA CHODNÍKU NEBO NA ÚZKÉ ČÁSTI
SILNICE! Hrozí poškození Vašeho auta
úklidovou mechanizací! K závažným nebo
opakovaným případům budeme volat Policii ČR.
Zvon na obecní zvoničce můžete slyšet
po
celé
svátky,
až
do
neděle
6. ledna 2019, každý večer v 18 hodin.
Zvoní na něj svědomitě a v každém počasí
paní Hana Johnová.
Zastupitelstvo odsouhlasilo nové ceny
dřeva z obecního lesa, viz ceník níže.
Zdražili jsme u krátkých polen - zaměstnanci je řežou motorovou pilou a zabere to
dost času. Naopak cena dlouhých klád

zůstala stejná. Pokud máte zájem, můžete
se zapsat do pořadníku na obecním úřadě.
Dlouho slibovaná oprava odvodnění silnice
u bytovek plus instalace lampy veřejného osvětlení proběhla zdárně počátkem
prosince.
Na malý vánoční strom u pomníku Panny
Marie u křižovatky jsme museli dát nové
vánoční osvětlení, to původní někdo
nenávratně poškodil. Dráty byly přetržené
asi na třech místech.
Blíží se Silvestr a s ním spojené odpalování domácích ohňostrojů. Rány při odpalování ruší lidi a zejména děsí psy, kteří se
bojí, utíkají a mohou být i agresivní.
Prosíme o ohleduplnost: zvažte, jestli
Vaše oslava nebude hezká i bez
ohňostroje, který zbytečně stresuje psy
i sousedy.
Jiří Horák

Ve dnech 17. a 18. listopadu 2018 se jelo
mistrovství republiky psích spřežení.
Vzhledem k absenci sněhu jeli musheři na
kárách. Možná nevíte, že naše obec má v
tomto sportu svého reprezentanta: Pavel
Mazánek a jeho spřežení se umístili v kategorii do 8 psů na krásném třetím místě!
Pavle, gratulujeme!

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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