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Slovo starosty, hospodaření a investice obce v roce 2019
Vážení spoluobčané!
Každý rok na úvodní stranu píšu nástin
plánů či akcí, které bychom chtěli tento
kalendářní rok uskutečnit. Pro připomenutí
jsem si vzal do ruky loňský zpravodaj a
zjistil jsem, že i po více než dvanáctiletém
starostování jsem stále nepoučitelným
optimistou. Totiž některé záměry, které
jsme optimisticky plánovali uskutečnit v
loňském roce, jsme museli přesunout do
letoška. Důvodem byly nejčastěji velmi
dlouhé lhůty správních orgánů (např.
získání stavebního povolení pro silnici a
kanalizaci „v uličce“) nebo prodlužování
přidělení dotací (rekonstrukce víceúčelového hřiště, kompostéry, biopásy, atd.)
Takže co nás v letošním roce čeká a co by
se opravdu mělo povést, bez ohledu na
úředníky a další okolnosti.

přírodu. A je dobré, že náš stát dává na
tyto účely dotace ve výši 85 % nákladů.
Proběhne (letos snad už stavební povolení
dostaneme) rekonstrukce uličky od č.p.
180 k č.p 64. Nevyhovující smíšená
kanalizace ze 70. let bude nahrazena
oddílnou kanalizací, bude vyměněn povrch
silnice i chodníků, dešťové vody z komunikace budou svedeny do nové dešťové
kanalizace. Stále čekáme na vydání
stavebního povolení, výběrové řízení chceme vypsat ještě na jaře.
Víceúčelové
hřiště
dostane
nový
povrch. Ten původní je starý 10 let, což
je na hranici životnosti. Zároveň s výměnou
budou připraveny kotevní prvky a další
nezbytnosti pro nafukovací halu, která by

Cyklostezka z Vysoké nad Labem do
Hradce Králové je dokončena a bude
6. dubna 2019 bude slavnostně otevřena a zkolaudována. Již nyní je hojně
využívaná, pro Vaši informaci, během
ledna a února 2019 automatický čítač
na cyklostezce zaznamenal 7,5 tisíce
lidí! Z toho přibližně polovina byli
cyklisté, zbytek pěší a bruslaři.
Dostali jsme dotaci na „biopásy“ ,
což jsou pásy stromů a keřů na orné
půdě na jižní straně obce. Nákladem
cca 5 milionů korun budou na podzim
2019 vysázeny stovky či spíš tisíce
stromů a keřů, které budou tvořit domov
pro zvěř, ptáky i hmyz a přispějí i k zadržování vody v krajině. Vlastně pracně
obnovujeme to, co znali naši předkové.
Tehdy byla krajina protkána sítí cest,
mezí, příkopů, pole byla rozdělena na
menší políčka, na kterých se pěstovaly
různé plodiny. Tato krajina zanikla
v 50. letech rozoráním mezí se vznikem
zemědělských družstev. Naší snahou je
alespoň částečně vrátit do krajiny

Průchod měsíce přes rozhlednu fotografoval
dne 19. ledna 2019 pan Richard Kotrba
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přes zimu toto hřiště zastřešila. Tím by se
odlehčilo sportovní hale, která přes zimu
nezvládá pokrýt poptávku. Přibývají malí
fotbalisté a basketbalisté, kteří se nám do
sportovní haly již nevejdou a nemohou mít
tréninky od 8 večer jako dospělí. Máme
zažádáno o dotaci, uvidíme.
Od dubna dojde ke změně systému odkládání bioodpadů, viz dále ve zpravodaji.
Souvisí to i s tím, že jsme získali dotaci na
kompostéry zdarma pro občany, jedním
z důvodů je i velmi vysoký nárůst množství
bioodpadu, meziročně na dvojnásobek.
Příčinou je podle našeho názoru to, že na
současné odkládací místo nám vozí
bioodpad lidé i firmy z okolí. A my pak
musíme platit za jeho likvidaci a odvoz.
Park se zázemím pro děti u retenční
nádrže se postupně rýsuje. Je zasetá
tráva a zasázeny stromy, na zpevněné
ploše jsou stolky a lavičky. Máme zažádáno o dotaci na herní prvky pro děti. Výsledkem by mělo být klidné místo s posezením pro rodiče a mlhovištěm pro děti na
horké letní dny, využitelné již letos v létě.
Ke konci roku 2018 došlo k dlouho připravovanému převodu části infrastruktury v
nových lokalitách do vlastnictví obce.
Máme v plánu provést postupnou výměnu
veřejného osvětlení na Jižním svahu za
podobný typ, který je v lokalitě Západní
svah a případné zavedení LED svítidel. I v
tomto případě čekáme na vhodný dotační
titul.
Nově nabyté silnice procházejí podrobnou prohlídkou stavu, poté budou
odstraněny případné závady tak, aby
nedocházelo k dalšímu poškozování.
Kromě výše uvedených větších investic
budou probíhat různé nahodilé i nutné
opravy i běžná údržba infrastruktury a
vybavení obce.
Přeji všem krásné jaro, hodně sluníčka,
klidu a pohody!
Ing. Jiří Horák, starosta

Do Vašeho diáře aneb seznam akcí v 1. polovině roku 2019
• Sběr železného šrotu (organ. hasiči)

Sobota 23.3. od 8 hodin do 11 hodin. Šrot
připravte, prosím, před dům, hasiči si ho
budou odvážet.
•
Humanitární sbírka ošacení
Pátek 29.3. od 15 do 17 hodin a sobota
30.3. od 9 do 11 hodin, obecní úřad

•

Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Sobota 30.3. od 10 do 11 hodin na asfaltovém obratišti Západní svah, od 11 do 12
hodin před hostincem U Salavců a od 12
do 13 hodin před poštou.
•

Zahájení sezóny na rozhledně Milíř
aneb velikonoční rozhlížení
Úterý 2.4. od 13 hodin. Občerstvení zajištěno. Vstup na rozhlednu zdarma!

• Vzpomínková akce na památku seskoku paravýsadku BARIUM
Středa 3.4. od 16 hod. Připomeneme si
události z dubna 1944, kdy skupina parašutistů seskočila v katastru naší obce.

•

Slavnostní otevření cyklostezky

areálu, za přítomnosti mnoha čestných a
milých hostů
•

Ukliďme Česko 2019 (organ. hasiči)
Sobota 6.4., sraz v 8 hodin u hasičské
garáže

• Jarní pingpongový a badmintonový
turnaj vysočáků
Sobota 13.4. od 13 hodin (děti) a od 14
hodin (dospělí), sportovní hala

•

Výlet do Lysé nad Labem

Sobota 13.4. Kulturní výbor pořádá zájezd
na výstaviště do Lysé nad Labem. Informace a přihlášky na obecním úřadě nebo u M.
Marečkové.

•

Velikonoční tvoření

• Pálení čarodějnic
Pondělí 30.4. od 17 hodin ve sportovním
areálu. Pro děti bude připraven program.
Velká hranice se zapálí v 19 hodin.

• Zápis dětí do mateřské školy
Zápis do MŠ se uskuteční 2.5. a 3.5. od 10
do 15 hodin. Podrobnosti v MŠ.

• Pietní akce u pomníku nad obcí
Pondělí 7.5. od 17 hodin u pomníku. Připomínka čtyř občanů obce, kteří byli
spolu se šesti Rusy dne 7. května 1945
zastřeleni německými vojáky.
•

Setkání rodáků a důchodců
Sobota 11.5. od 14 hodin v sále Hostince
U Salavců

• Volby do Evropského parlamentu

Neděle 14.4. od 14 hodin v klubovně u
fotbalového hřiště. Budeme společně plést
pomlázky, otloukat píšťalky a vyrábět jarní
a velikonoční dekorace.

pátek 24.5 a sobota 25.5.

•

Neděle 2.6. od 14 hodin ve sportovním
areálu. Program bude upřesněn.

Velikonoční rozhlížení

Pondělí 22.4. od 13 do 18 hodin. Občerstvení zajistí Hospůdka pod rozhlednou,
vstup na rozhlednu zdarma!

Sobota 6.4. od 15 hodin ve sportovním

• Dětský den

Program akcí bude průběžně doplňován a
upřesňován na plakátech i na webových
stranách obce.
Jiří Horák

Vrací se bumerang jménem spalovna odpadů?
Název článku jsem si „vypůjčil“ ze zpravodaje OPATOVICE DNES, který vyšel v
únoru 2019 v sousedních Opatovicích nad
Labem. Kurzívou je přetištěn výňatek:
„Letos to bude už 13 let, co vypukla
bouřlivá diskuze ohledně výstavby spalovny na katastru obce, prakticky v areálu
současných Elektráren Opatovice.
Diskutovali představitelé Hradce Králové,
Pardubic i menších obcí, které by výstavba
spalovny nějakým způsobem zasáhla.
Svůj názor na to měli i občané těchto obcí.
Společnost na energetické využití odpadů
EVO, a.s. nabízela naší obci vstupem podíl
na zisku. Projekt na výstavbu spalovny se
nyní oprašuje. „EU chce od roku 2024
omezit skládkování.
„Proto jsme se rozhodli zahájit diskusi o
tomto projektu,“ nechal se slyšet mluvčí Elektráren Opatovice (EOP) Martin
Sýkora. V průměru 110 tun komunálního odpadu odvážejí denně například z
Hradce Králové na skládku kukavozy
Hradeckých služeb. Tyto cesty však v
blízké budoucnosti „utne“ Evropská unie,

která dle hierarchie nakládání s odpady
považuje skládkování za nejhorší možné
nakládání s odpady.
Podle Hradeckého deníku.cz nyní v
Opatovicích n/L čekají na impuls z obou
krajských měst. „Elektrárna Opatovice je
ideální místo, kde by se mohl komunální
odpad
k
energetickému
využití
zpracovávat,“ nechal se slyšet pardubický
primátor Martin Charvát.
Martin Hanousek, náměstek primátora
Hradce Králové, už tak z myšlenky spalovny nadšený není. Podle jeho názoru je
odpad černých popelnic a kontejnerů úplně
jiného složení než před 15 lety, kdy
myšlenka spalovny vznikla. Separováním
odpadků jsou tyto „zbytky“ mnohem hůře
spalitelné a po jejich případném spalování
bude vznikat mnohem více následného
odpadu, který se bude muset zase někde
ukládat.
K problematice se v dnešní době vyjadřují i
další obce, kterých by se výstavba spalovny dotýkala. „Argumenty pro spalovnu
nejsou tak silné, jak nám to předkladatelé

podávají“, říká starosta Vysoké n/L Ing.
Jiří Horák. Starostka Čeperky Kristina
Vosáhlová připomíná, že proti spalovně
se občané Čeperky vyslovili referendem
v roce 2005 a podle všeho svůj názor
nezměnili.“
Většina z nás má v živé paměti události z
roku 2005, kdy byla diskuze kolem
plánované spalovny nejvíce bouřlivá. Tehdy občané naší obce velmi aktivně vystupovali proti spalovně. Podali jsme cca 200
podnětů do stavebního řízení a dokonce
jsme napsali zahraničnímu investorovi a
vysvětlovali mu, proč spalovnu nechceme.
Současný záměr je zatím v „ideové fázi“.
Neznáme oficiálně konkrétní projekt, typ
spalovny ani investora. Máme v podstatě
jen informace z médií. Ale podle mého
názoru je myšlenka postavit spalovnu
komunálního odpadu v areálu Elektrárny
Opatovice, v hustě obydlené aglomeraci,
velmi špatná. A myslím, že mohu mluvit za
celé zastupitelstvo - uděláme vše,
abychom tomuto záměru zabránili.
Jiří Horák

Poslední termín pro uhrazení místních poplatků je 31. březen 2019
Upozorňujeme, že termín pro zaplacení
úhrady za odvoz komunálního odpadu a
poplatku ze psů je 31. března 2019!
Cena je 380,- Kč na osobu, děti do 15 let
a senioři nad 70 let polovic, poplatek za
psa je 50,- Kč (75,- za druhého a dalšího
psa).
Platit můžete osobně na obecním úřadě,
v hotovosti nebo platební kartou.
Platbu lze provést i bezhotovostně:

Číslo účtu:
1080784339/0800
Variabilní symbol: „Vaše číslo popisné“
Specifický symbol:
1340
Zpráva pro příjemce:
a) platba za všechny osoby a psy na
uvedeném č.p. – do textu VŠE
b) platba částečná – do textu jméno,
příjmení a rok narození osob/y, za
které částku hradíte a počet psů, za
které částku hradíte.
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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 nálepka - „známka“, kterou je
nutno viditelně nalepit na popelnici. Tu
si, prosím, vyzvedněte osobně na obecním úřadě, do konce března 2019.
Popelnice, na kterých nabude nalepena
„známka“ pro rok 2019, nebudou v dubnovém svozu vyvezeny!
Jiří Horák

Ohlédnutí - zimní radovánky ve Vysoké
Přírodního sněhu je v naší nadmořské
výšce pomálu, takže jsme v lednu 2019
opět zasněžovali "sjezdovku" u fotbalového hřiště. Vyzkoušely ji i děti z naší
mateřské školy.
Jiří Horák

Ohlédnutí - vítání občánků
V sobotu 2. března 2019 proběhlo v
zasedací místnosti obecního úřadu
tradiční vítání občánků. Starosta
obce přivítal celkem 18 dětí narozených v roce 2018, z toho bylo 12
chlapců a 6 dívek. Děti dostaly list
rodáka, symbolický stříbrný klíček od
obce a další drobnosti, pro všechny
byl k dispozici profesionální fotograf
a každý pak dostal CD se zpracovanými fotografiemi. Děti se mohly fotografovat ve speciální kolébce s obecním znakem, kterou vyrobil šikovný
náš občan Milan Danihelka.
Jiří Horák
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Úspěch starších žáků FK Vysoká nad Labem v halovém turnaji v Přelouči
V sobotu dne 12. 1. 2019 se starší žáci
zúčastnili halového turnaje v Přelouči.
Turnaje se zúčastnilo 8 týmů: SK PŘELOUČ, SK PARDUBIČKY, TJ PARAMO

PARDUBICE, FK KOLÍN, SK VELKÝ
OSEK, FK LÁZNĚ BOHDANEČ, TJ
TUPADLY, FK VYSOKÁ NAD LABEM, SK
PŘELOUČ. Hrálo se 1x15 minut, každý
s každým
ve
dvou skupinách.
Ze skupiny jsme
postoupili,
z
druhého místa,
když jsme jeden
zápas vyhráli a
2 zápasy remízovali. Prvním
soupeřem v play
off byl první
celek
z druhé
skupiny
Velký
Osek, nad kterým jsme vyhráli
1:0. Ve finále
jsme vyhráli nad
týmem TJ ParaNahoře zleva: Tomáš Vavřička, Michal Kubynets, Tobiáš Vlček, Terezka Novotná, mo Pardubice a
Adam Kropáček, Martin Vojtíšek, trenér Kamil Šic
vlastně jsme si
Dole zleva: Matěj Salavec, Petr Škoda, Patrik Stoklasa.

vyměnili stupně vítězství z našeho turnaje.
Celý turnaj jsme odehráli ve výborném
tempu, celkově jsme hráli aktivně, důrazně, také nás podržel brankář Petr Škoda,
který chytal ve výborné formě a za celý
turnaj nedostal gól. „Je vidět, když se
chce, tak to najednou jde“. Musím vyzvednout kapitána Matěje Salavce, který obdržel individuální cenu, za nejlepšího hráče
turnaje.
Konečná tabulka:
1. FK VYSOKÁ NAD LABEM
2. TJ PARAMO PARDUBICE
3. SK PARDUBIČKY
4. SK VELKÝ OSEK
5. FK KOLÍN
6. TJ TUPADLY
7. FK LÁZNĚ BOHDANEČ
8. SK PŘELOUČ
SESTAVA: brankář Petr Škoda, hráči
Adam Kropáček, Patrik Stoklasa, Matěj
Salavec, Tomáš Vavřička, Tobiáš Vlček,
Martin Vojtíšek, Marek Matoulek, Michal
Kubynets, trenér Kamil Šic.
Kamil Šic

Mladší žáci FK Vysoká nad Labem
Mladší žáci se pro tuto sezonu sloučili s týmem Třebše
C. Tým pod vedením trenérů
Pavla Červenky a Marka
Zemana se po podzimní
části sezony umístil na 6
místě kdy na druhý post za
suveréním Novým Hradcem
ztrácí pouze 6 bodů. Hráči
trenérům na podzim připravily krásné fotbalové momenty
i napínavé konce zápasů , z
nichž některé pro nás byli
příjemné, některé nikoli.
Jsme rádi že na domácí
zápasy se chodí dívat rodiče , kteří jsou naším dalším
hráčem a dokáží kluky svým
fanděním „vybičovat“ k lepším výkonům.

V zimní pauze jsme se
zúčastnili
domácího
turnaje konaného 26.1
2019 v hale ve Vysoké.
Turnaje se zúčastnila i
naše starší přípravka.
Turnaj pro naše týmy
dopadl velmi dobře.
Mladší žáci se umístili
na 2. místě a starší
přípravka těsně pod
stupni vítězů
na 4.
místě.
Budeme rádi, když nás
budete dál chodit podporovat na domácí
zápasy
(úterky
od
17:00) více na stránHorní řada zleva: Pavel Červenka - trenér, Tomáš Šic, Jiří Kerner, Viktor Krejčík, Matěj Havel kách mládeže.
Uprostřed zleva: Filip Zezula, Jakub Svoboda, Ondrej Zeman
Pavel Červenka
Ležící zleva: Jakub Knejp, Tomáš Drábek

Rozpis zápasů FK Vysoká nad Labem „B“

Rozpis zápasů FK Vysoká nad Labem „A“
KOLO
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
16.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

DATUM
16.3. So
23.3. So
30.3. So
6.4. So
14.4. Ne
20.4. So
27.4. So
4.5. So
8.5. St
11.5. So
18.5. So
26.5. Ne
1.6. So
8.6. So
15.6. So

KDO S KÝM
FK Vysoká nad Labem - SK Dobruška „A“
TJ Sokol Třebeš „A“ - FK Vysoká nad Labem
FK Vysoká nad Labem - SK Sobotka „A“
SK Jičín „A“ - FK Vysoká nad Labem
RMSK Cidlina „A“ - FK Vysoká nad Labem
FK Vysoká nad Labem - FC Vrchlabí „A“
FK Kostelec nad Orlicí „A“ - FK Vysoká n Labem
FK Vysoká nad Labem - SK Libčany „A“
TJ Červený Kostelec „A“ - FK Vysoká n Labem
FC Slavia HK „A“ - FK Vysoká nad Labem
FK Vysoká nad Labem - TJ Lázně Bělohrad „A“
Spartak Rychnov n/K „A“ - FK Vysoká n Labem
FK Vysoká nad Labem - FK Jaroměř „A“
FK Chlumec n/C „A“- FK Vysoká nad Labem
FK Vysoká nad Labem - TJ Jiskra Hořice „A“

ČAS
15:00
12:00
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:30
10:15
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

KOLO DATUM KDO S KÝM
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17.
18.

30.3. So SK Neděliště - FK Vysoká nad Labem
7.4. Ne FK Vysoká nad Labem - SK Slavia Libřice

ČAS
16:30
16:30

19.

13.4. So FK Vysoká nad Labem - SK Libčany „B“

17:00

20.

20.4. So AFK Dobřenice - FK Vysoká nad Labem

17:00

21.

28.4. Ne FK Vysoká nad Labem - RMSK Cidlina „B“

17:00

22.

SK Bystřian Kunčice „B“ - FK Vysoká nad
5.5. Ne
Labem

17:00

23.

12.5. Ne FK Vysoká nad Labem - TJ Ohnišťany

17:00

24.

18.5. So TJ Slavoj Syrovátka - FK Vysoká nad Labem

17:00

25.

25.5. So FK Vysoká nad Labem - TJ Jiskra Prasek

17:00

26.

2.6. Ne TJ Lokomotiva HK „B“ - FK Vysoká n Labem

15.

9.6. So TJ Spartak Kosičky „B“ - FK Vysoká n Labem 17:00

16.

16.6. Ne FK Vysoká nad Labem - SK Klamoš

17:00
17:00

Basketbalisté Vysoké nad Labem před koncem soutěží
Na bilancování je ještě
brzo, ale už dnes můžeme hovořit o úspěšné
sezóně
2018/2019.
Muži skončili v základní
skupině druzí a v prvním kole play-off se
utkají se Žďárem na Sázavou, který skončil
na místě sedmém. Domácí utkání můžete
vidět 24. března v 10h v naší hale. Ženy se

dostaly do finálové osmičky, kde se spojily
nejlepší čtyři týmy ze dvou skupin v rámci
celé ČR. Tím se jim naskytla skvělá možnost změřit síly se zajímavými kluby jako je
Chomutov, Strakonice, Prostějov aj. Dnes
je jisté, že týmy žen i mužů “A“ si zachovají
příslušnost v třetí nejvyšší soutěži. Muži
„B“ se nenechali také zahanbit a vyhráli

základní skupinu okresního přeboru, teď je
čeká play-off. Věříme, že můžou uspět,
stejně jako před dvěma ročníky, kdy slavili
titul.

Zápas s Ústím nad Orlicí
souboj o balón na hřišti hradeckých Lvic

Trenér kategorie U11 M.Kolomý úkoluje svěřence

Bezesporu největší radost nám dělají naše
mládežnické celky U11, U12 a U13 hrající
Východočeský přebor. Ve všech kategoriích patří k lepší polovině a v U13 dokonce
vedou tabulku soutěže. Boje o další umístění budou pokračovat až do konce dubna.
Na období po sezóně mají naplánovanou
účast na více turnajích mládeže. Všechny
kategorie dětí budou trénovat až do konce
června.
Děkujeme všem fanouškům za přízeň v
tomto ročníku..!
Více na: http://www.bk-vysoka.cz/
Pavel Pour, prezident klubu

Co nového u hasičů?
27. ledna převzali hasiči nové vybavení. JSDH
za zásah mimo katastr
naší obce získala dotaci od HZS KHK na nákup vybavení. Do majetku jednotky/obce byla pořízena nová
elektrocentrála HERON o výkonu 6KW a
nezávislé topení. Elektrocentrála nahradí
původní 35 let starou, kterou jsme až doposud používali. Vše bylo odzkoušeno a uloženo do výjezdového vozidla.
8. února na okrskové valné hromadě v
Malšově Lhotě převzal zástupce SDH Vysoká nad Labem Lukáš Rudolf pamětní list
a medaili ke 100. výročí Československa
od SH ČMS.
27. února byl z obce Vilantice pořízen požární přívěs ZV-6 na převoz záchranného
člunu.

9. března se na Požární stanici Pražská v
Hradci Králové konalo školení příslušníků
jednotek JPO V. Školení bylo zaměřeno na
nový program elektronické evidence zpráv
o zásazích a pohybu vozidel/techniky zařa-

zených do systému IZS. Za JSDH obce se
zúčastnil David Krám a Tadeáš Salavec.
10. března ve 23:07 dostali hasiči z výjezdové jednotky obce pokyn z operačního
střediska HZS KHK k výjezdu
do Hradecké ulice 611, kde
silný poryv větru převrátil zahradní dřevěný domek. Průzkumem bylo zjištěno další
nebezpečí u vedlejšího č.p.,
kde hrozilo odtržení oplechování atiky RD. Před ukončením
výjezdu jednotka provedla
ještě průzkum po obci a přilehlém okolí včetně silnice na
Opatovice nad Labem. Hasiči
byli na základě výstrahy od
HZS KHK v pohotovosti již od
pátku 8. března až do odvolání
výstrahy
12.
března
v
17:00hod. Na výjezdu byli
velitel Lukáš Rudolf, strojník
Tadeáš Salavec a hasiči Lukáš
Motyčák a Martin Motyčák.
23. března Sběr železného
šrotu po obci od 8:00hod
6. dubna proběhne akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Sraz
dobrovolníků, kteří se chtějí do
úklidu obce a okolí zapojit
proběhne v 8:00hod u hasičského hangáru za obchodem
Hruška, s sebou pracovní rukavice a pevnou obuv.
Více info na stránkách SDH
Vysoká
nad
Labem
www.sdhvysokanadlabem.cz

Strana 5

Pokud potřebujete pomoc od Vysockých
hasičů,
volejte
607059398
D.Krám,
T.Salavec a L.Rudolf
Radek Košťál velitel JSDH

Uzavírání smluv s vlastníky nemovitostí o odvádění odpadních vod
Vážení spoluobčané!
V nejbližší době dostanete do schránek
formulář smlouvy o odvádění/čištění odpadních vod, spolu s průvodním dopisem a
pokyny k vyplnění smlouvy. Je to novinka,
podobné smlouvy dosud nebyly uzavírány.
Abychom předešli dezinformacím, podáváme předem vysvětlení, proč k tomuto kroku
přistupujeme.
Obec Vysoká nad Labem jako vlastník
čistírny odpadních vod a podstatné části
kanalizace na území obce je povinna dle
zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích uzavřít smlouvu o odvádění
odpadních vod s koncovým odběratelem.
„ZÁKON 274/2001 Sb, §8, odst. (6):
Vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn, je povinen uzavřít písemnou smlouvu o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod s odběratelem.
Závazky vzniklé z této smlouvy přecházejí
na právního nástupce vlastníka vodovodu
nebo kanalizace a na právního nástupce
provozovatele.“
Dosud jsme takové smlouvy neuzavírali, a
to i z toho důvodu, že obec nevybírá od
občanů stočné. Toto není naším úmyslem
ani v budoucnu, nicméně příslušný
vodoprávní úřad nás upozornil, že smlouvy
musí být uzavřeny písemně i v případě, že
odběratel stočné nehradí.
Pokud smlouvy nejsou uzavřeny v písemné formě, může být toto posouzeno jako

porušení zákona o vodovodech a kanalizacích a obci může být uložena odpovídající
pokuta.
Vzhledem k tomu, že takové situaci chce
obec samozřejmě předejít, byly připraveny
tři varianty smluv s odběrateli, podle typu
napojení na kanalizaci:
a) pro odběratele, kteří jsou připojeni do
obecní kanalizace zakončené ČOV
(většina staré zástavby - na mapě níže
označena červeně)
b) pro odběratele, kteří jsou připojeni do
obecní kanalizace nezakončené ČOV
(většina Podlesí - na mapě níže označena
modře)
c) pro odběratele, kteří jsou připojeni do
kanalizace jiného vlastníka, která ale ústí

do obecní ČOV (většina nové zástavby na mapě bez označení)
Zdůrazňujeme, že tyto smlouvy nejsou
uzavírány proto, aby obec začala vybírat
stočné, ale proto, že to ukládá zákon.
Náklady na odvádění a čištění odpadních vod (stočné) budou i nadále hrazeny z rozpočtu obce Vysoká nad Labem.
Vyplněné a podepsané smlouvy doručte,
prosím,
nejdéle
do
konce
dubna
do kanceláře obecního úřadu.
Případné dotazy pište na E-mail:
starosta@vysoka-nad-labem.cz
nebo
volejte na 725 081 339. Samozřejmě lze
jednat i osobně při návštěvě obecního
úřadu. Děkujeme za pochopení.
Ing. Jiří Horák, starosta

Změny v režimu ukládání bioodpadu - pro občany obce je k dispozici recyklační dvůr Polabí
V posledních několika letech se nám prudce zvyšuje produkce bioodpadu, tedy posekané trávy, větví a dalších rostlinných
zbytků. Na jednu stranu určitý nárůst se dá
čekat, protože se stále zvyšuje počet obyvatel. Ale takto vysoký růst produkce musí
mít jinou příčinu. Tou je podle našeho názoru to, že občané jiných obcí z okolí
„objevili“ naše ukládací místo za hřbitovem.
Tento prostor je volně přístupný, nedá se
nijak hlídat a v podstatě tak může kdokoli
vyvézt cokoli. A my pak musíme platit za
odvoz do kompostárny.
Došli jsme k názoru, že ukládání bioodpadu musí být kontrolovatelné. Takže jsme si
po dohodě se zemědělskou společností
Polabí a.s. pronajali část recyklačního střediska „Ve Mlejnku“ (při silnici III/29810
mezi Vysokou nad Labem a Hradcem Králové), kam budeme vyvážet stávající obecní zelené kontejnery. Občané sem mohou

vyvážet bioodpad zdarma i samostatně, za
předpokladu dodržení pravidel.
Systém likvidace bioodpadu v obci
Vysoká nad Labem:
1.
Ve spolupráci se společností
Polabí a.s. se od 1. dubna 2019 určeným
místem pro uložení bioodpadu stává
recyklační středisko „Ve Mlejnku“ (při silnici
III/29810 mezi Vysokou nad Labem a
Hradcem Králové). Zde má naše obec
pronajaté prostory pro uložení bioodpadu,
který bude dále likvidován v souladu se
zákonem specializovanou firmou.
2.
Občané obce mohou vozit bioodpad, roztříděný na dvě základní složky:
větve a tráva (drobný bioodpad), buď do
stávajících kontejnerů, nebo přímo do
recyklačního
dvora.
Obsluha
dvora
zkontroluje čistotu bioodpadu a také trvalé
bydliště toho, kdo odpad přivezl. Obsluha
dvora má právo bioodpad nepřijmout, po-

Výsledky ankety o obecním domě
Občané obce odpovídali na otázku, co by
mělo být součástí plánovaného multifunkčního obecního domu. Hlasovalo celkem
185 lidí, nejvíce si občané přejí ordinaci
lékaře (40 hlasů), knihovnu, společenské
centrum a kulturní sál (35 hlasů) nebo prostory pro služby (34 hlasů). Několik podnětů či zamyšlení dostal navíc starosta indivi-

duálně, ty nejsou v tomto
vyhodnocení. Dalším krokem
bude vypracování zadání pro
projektanta. Jsme si vědomi,
že se jedná o významnou
věc, proto jednotlivé kroky
budeme s občany dále
konzultovat.
Jiří Horák
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kud je znečištěný jinými druhy odpadu
nebo řidič nedoloží trvalé bydliště ve Vysoké nad Labem! Pro informace o otevírací
době apod. volejte přímo recyklační středisko: 495 272 400, 725 557 661.
3.
Drobný bioodpad (tráva, listí atd.)
bude likvidován přednostně v domácích
kompostérech.
Dotované
kompostéry
budou k dispozici dle informací z ministerstva na jaře 2019.
4.
Stávající určené místo (u silnice
III/29810 za hřbitovem, směr Bukovina nad
Labem) bude zcela uzavřeno a bude vydán
zákaz ukládání bioodpadu, pod pokutou až
100.000 korun!
Je možné, že během roku, po vyhodnocení
fungování systému, dojde k dalším
změnám. Nevíme, jak se například projeví
to, že občané dostanou kompostéry. Věříme ale, že to bude fungovat k obecné spokojenosti i nadále.
Jiří Horák

Různé
Krátce k obecnímu rozpočtu:
V letošním roce hospodaříme s částkou 21
milionů a 269 tisíc korun. Rozpočet je
vyrovnaný, tedy příjmy a výdaje jsou stejné. Stejně jako v minulých letech většina
příjmů obce pochází z daňové výtěžnosti a
odvíjí se od počtu občanů - více než 19
milionů korun. Dalším příjmem jsou platby
za odpady (520 tis. Kč), nájem sportovní
haly a dalších sportovišť (500 tis. Kč),
poplatky od EKOKOM za třídění odpadů
(250 tis. Kč), nájemné (180 tis. Kč), příjmy
z prodeje vstupenek na rozhlednu (150 tis.
Kč), dále tržby za prodej dřeva atd.
Významnou skupinou příjmů jsou dotace.
Vzhledem k tomu, že předem nevíme, jaké
dotace se nám v kalendářním roce podaří
získat, není s nimi v rozpočtu počítáno.
Největší výdajové položky jsou v rozpočtu
na rok 2019 například:
Sběr a svoz komun. odpadů 1,45 mil. Kč
Provoz ČOV a kanalizace
1,32 mil. Kč
Platba za autobusy MHD
1,25 mil. Kč
Dotace pro spolky a další org. 0,65 mil. Kč
Veřejné osvětlení
0,58 mil. Kč
Příspěvek pro MŠ
0,45 mil. Kč
Platba za žáky ZŠ
0,32 mil. Kč
Dalšími významnými položkami jsou
samozřejmě mzdové náklady, výdaje
na údržbu, opravy, pohonné hmoty atd.
Zatím se nám daří hospodařit tak, že
každoročně
můžeme investovat nemalou částku do
zlepšení vybavení obce.
Podrobné informace o aktuálním čerpání rozpočtu: http://www.vysoka-nadlabem.cz/rozklikavaci-rozpocet

dem. Naši pracovníci si stěžují, že při
nakládání se pytel otevře a oni musejí
sbírat odpad na silnici. Gumička do vlasů
skutečně není ideálním řešením - prosím,
pytel zavazujte na uzel nebo použijte elektrikářskou stahovací pásku. Nezavázané
pytle nebudou vyvezeny! Dále žádáme o
naplňování pytlů! Upozorňujeme, že
pokud bude připraven ke svozu např. žlutý
pytel a v něm 3 PET lahve (i to se stává),
nebude vyvezen!
Pro lepší svoz separovaných odpadů a pro
další použití jsme pořídili nový užitkový
automobil - třístranný sklápěč Citroën
Jumper s tažným zařízením.
Připomínáme, že pro rychlejší a operativnější informování je možnost zasílání
informací formou SMS. Tato služba
bude využívána v důležitých případech,
jakým je například havárie přívodu vody
apod. Přihlásit se k odběru můžete na
webu obce v levém menu obecního webu:
Informační SMS. Zprávy obecního úřadu Vám následně budou chodit zdarma
formou SMS na Váš mobilní telefon. Pro
úplnost informací ještě připomínáme, že v
na webu obce v pravém horním rohu mů-

žete zaregistrovat svou E-mailovou adresu, na kterou Vám budou chodit aktuality.
Upozorňujeme obyvatele obce, že přes
zákaz podomního prodeje se v obci
občas vyskytují obchodníci s nekalými
praktikami. Týká se to i internetového
připojení. Obchodníci se neštítí používat
lži a podvodná tvrzení typu váš současný
poskytovatel internetu krachuje, koupili
jsme ho, je neschopný apod. Varujeme
před takovými subjekty a před podpisem
jakékoliv smlouvy velmi doporučujeme
ověřit tvrzení u současného dodavatele.
Zároveň doporučujeme dobře zvážit lákavé nabídky na zřízení přístupového bodu
na vaší nemovitosti, protože vzhledem
k dostupnému počtu kanálů pro tuto technologii a počtu poskytovatelů v obci každý
další přístupový bod může zhoršit situaci
všech klientů bezdrátového internetu
v okolí.
Výtluky a díry v asfaltu budou opraveny
co nejdříve, jakmile bude k dispozici
asfaltový materiál - „teplá balená“. Výrobny tohoto materiálu (obalovny) jsou přes
zimu uzavřeny.
Jiří Horák

Opakované
výpadky
veřejného
osvětlení jsou velmi nepříjemné a
omlouváme se za ně. Jednou z příčin
jsou poškozené kryty lamp na Jižním
svahu (rozstřílené vzduchovkou), do
kterých vnikne voda a dojde ke zkratu.
Jsou zřejmě i poškozené přívodní kabely. Specializovaná firma vše postupně opravuje, definitivním řešením by
byla plánovaná výměna všech svítidel.
Čekáme na vhodný dotační titul.
Tuto krásnou fotografii mi přinesl pan Václav Krpata. Zobrazuje senoseč v cca 40. letech 20. století. Na
Opakovaně prosíme o pečlivé zavazosnímku je pravděpodobně rodina Jakoubkova, mladší paní vpravo s vidlemi je asi paní Miloslava Krpatová.
vání pytlů se separovaným odpaPár koní měli Jakoubkovi půjčený zřejmě od tehdejšího starosty Janečka, u kterého bydleli v nájmu.

Přehled dotací poskytnutých z rozpočtu obce pro rok 2019
O dotaci požádalo celkem 8 subjektů, celková částka
Dotace 2019
Dotace 2019
Žadatel
byla 791 900 korun. Zastupitelstvo obce Vysoká nad
požadavek
přiznaná
Labem na svém zasedání dne 4.3.2019 posuzovalo
FK Vysoká nad Labem
300 000 Kč
250 000 Kč
především soulad žádostí s Pravidly pro poskytování
BK Vysoká nad Labem
300
000
Kč
250 000 Kč
dotací a také správnost a úplnost vyúčtování předešlé
Renata
Šágová,
jezdecký
klub
20 000 Kč
10 000 Kč
dotace. Šesti žadatelům byla přidělena bez problémů,
byť třeba ne v požadované výši. Dotace pro SDH za DDM Nová generace HK, florbal děti
31 500 Kč
30 000 Kč
rok 2018 nebyla správně vyúčtována, proto zastupitel- Myslivecký spolek Podlesí Vysoká n/L 50 000 Kč
50 000 Kč
stvo pozastavilo přidělení dotace pro rok 2019 a Sbor dobrovolných hasičů Vysoká n/L
50 000 Kč
dotace pozastavena
vyzvalo vedení SDH k nápravě. Paní Janě Havlové
MUDr. Milan Ševčík - pingpong
5 000 Kč
5 000 Kč
nebyla dotace přidělena, její účel bohužel nesplňoval
Jana Havlová, badminton
35 400 Kč
dotace nepřidělena
podmínky dané Pravidly pro poskytování dotací.
Tabulka rozdělení dotací je vpravo.
Jiří Horák
CELKEM
791 900 Kč
595 000 Kč
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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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