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OBEC Vysoká nad Labem
Slovo starosty, informace o aktuálním dění v obci i okolí
Vážení spoluobčané!
Máme za sebou téměř polovinu letošního
roku, před sebou léto a prázdniny. Ještě
než se vydáte na zaslouženou dovolenou, dovolte mi seznámit Vás s aktuálním
děním.
Letošní rok byl jedním z nejúspěšnějších
v historii, pokud se týče získávání dotací
na rozvoj obce, protože jsme získali více
než 11 milionů korun dotace, a to na
následující projekty:
- Kompostéry pro občany a štěpkovač.
Dotace 85% celkových nákladů, cca 1,5
milionu korun. Příslušné smlouvy jsou
podepsány, bohužel, kompostéry dostaneme až na přelomu července a srpna,
musí je údajně nejdříve vyrobit.
- Krajinné prvky (biopásy) - dotace 80%
celkových nákladů, cca 4 miliony korun.
Termín realizace: říjen - prosinec 2019.
- Rekonstrukce víceúčelového hřiště s
osazením přetlakové haly dotace
70% celkových nákladů, cca 5,8 milionu
korun. Termín realizace: hřiště a příprava
pro halu do 30.9.2019, hala do konce
října 2019.
- Dětské hřiště (Na Rybníku) a workoutové hřiště (u sportovní haly)
Zde dosud probíhá vyhodnocení žádosti,
tedy zatím nevíme, jestli jsme dostali
dotaci. Celková předpokládaná cena je
1.121 milionu korun, dotace je 70%, tedy
cca 785 tisíc korun. Termín realizace:
podzim 2019, v případě obdržení dotace.
Dále plánujeme postupnou výměnu veřejného osvětlení, zatím na Jižním svahu,
resp. všude, kde jsou svítidla ve tvaru
koule. Důvodem je jak nevhodný tvar a
svítivost lamp, tak poruchovost celé soustavy veřejného osvětlení. Chceme postupně nahrazovat současná svítidla se
sodíkovými výbojkami LED svítidly, které

mají zhruba třetinový odběr proudu a dá
se regulovat intenzita svitu. K výměně
prvních jedenácti lamp podél páteřní ulice
od retenční nádrže ke kruhovému objezdu by mělo dojít v létě letošního roku. U
výrobce jsme zadali svítidla s „teplým
světlem“ tedy bez rušivého vlivu na kvalitu spánku.
Aktualizace územního plánu je hotova,
nyní je plán ve fázi připomínkování ze
strany veřejnosti, a to do 24.6.2019. Poté
budou vyhodnoceny námitky a připomínky. Následně Magistrát města Hradce
Králové zvolí další postup - buď přímé
vydání územního plánu nebo jeho nové
posouzení, pokud námitky povedou k
závažným změnám.

Sledujeme i dění v okolí, zejména, pokud
to může mít nějaký vliv na život v obci.
Proto jsme zorganizovali veřejnou schůzi
o plánované spalovně odpadů v Elektrárně Opatovice. Do diskuze se zapojili i představitelé sousedního Hradce
Králové, od nichž zazněl důležitý fakt:
Hradecko vytřídí tolik odpadu, že novou
spalovnu nepotřebuje, nebylo by v ní co
spalovat. Pokud je třeba něco spálit, pak
je k dispozici spalovna v Prachovicích,
její kapacita je pro region zcela
dostačující. Podrobnosti najdete uvnitř
zpravodaje.
Přeji všem krásné léto, plné sluníčka a
pohody!
Ing. Jiří Horák, starosta

Tým starší přípravky vzorně reprezentoval obec na mezinárodním turnaji
PRAGUE STRAHOV CUP 2019 a po výborném výkonu obsadil 3. místo. Gratulujeme!
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Veřejná schůze na téma Spalovna komunálního odpadu v Elektrárně Opatovice
Ve Vysoké nad Labem se k plánu na
stavbu opatovické spalovny sešla široká veřejnost i zástupci Hradce Králové
a okolních obcí
VYSOKÁ NAD LABEM – V pondělí 10.
června 2019 proběhla ve Vysoké nad
Labem veřejná schůze k záměru výstavby spalovny komunálního odpadu v areálu Elektrárny Opatovice.
Ve zcela zaplněném sále hostince U
Salavců ve Vysoké nad Labem se sešli
občané z několika okolních obcí, aby se
dozvěděli aktuální informace. Projekt
přijel představit a obhájit Ing. Stanislav
Ondráček, manažer projektu a člen dozorčí rady Elektrárny Opatovice. Vítaným
hostem byl RNDr. Jindřich Petrlík ze spolku Arnika, který obecně spalovny nevidí
jako dobré řešení a obhajoval jiné možnosti nakládání s odpady. Pozvání k dis-

kuzi přijali mj. primátor statutárního
města Hradce Králové prof. PharmDr.
Alexandr Hrabálek, CSc. a jeho náměstek Mgr. Martin Hanousek. Přítomni byli starostky a starostové z
okolních obcí Bukovina nad Labem,
Borek, Opatovice nad Labem a Čeperka.
Diskuzi zahájil a moderoval starosta
Vysoké nad Labem Ing. Jiří Horák.
Ten na úvod připomněl, že téměř
totožný projekt spalovny komunálního
odpadu již byl „na stole“ před cca 15
lety. Kapacita 100 tisíc tun ročně, spalování na roštech, svozový okruh minimálně 50 kilometrů. Tehdy se nepodařilo
investorovi spalovnu prosadit i díky
masivnímu nesouhlasu občanů okolních
obcí, kteří se obávali zhoršení kvality
jejich života v souvislosti s vlivem spalov-

ny. Podle aktuálních informací od vedení
Elektrárny Opatovice by současný záměr
měl částečně nahradit výkon dvou uhelných bloků z šesti. Spalovna by tedy
mohla mít v porovnání s 15 let starým
projektem ještě mnohem větší kapacitu.
Téměř dvouhodinová, občas dost emocionální diskuze byla zakončena konstatováním, že projekt spalovny komunálního
odpadu v Elektrárně Opatovice je zcela
na počátku. Připravuje se studie proveditelnosti a jakmile bude hotová, bude prostřednictvím starostů předložena okolním
obcím. Z diskuze vyplynulo, že občané
obcí v blízkosti elektrárny se bojí dalšího
zhoršení životního prostředí vlivem plánované spalovny. Za 60 let existence elektrárny už si prý vytrpěli dost.
„Spolu s dalšími starosty budeme pečlivě
sledovat vývoj projektu a předávat informace občanům. Pokud by mohlo vlivem
projektu dojít ke zhoršení kvality života ve
Vysoké nad Labem či v okolních obcích,
zájem občanů pro nás bude přednější a
obec se jednoznačně postaví proti výstavbě spalovny,“ ujišťuje dotčené obyvatele Ing. Jiří Horák.
Tisková zpráva Arniky – programu Toxické látky a odpady a obce Vysoká nad
Labem k 11. červnu 2019

Výsledky voleb do Evropského Parlamentu ve Vysoké nad Labem
Ve dnech 24. a 25. května proběhly volby do Evropského Parlamentu.

Pro porovnání - celorepubliková účast
byla 27,72%.

Z celkového počtu 1221 voličů v naší
obci přišlo k volbám 421 občanů, tedy
volební účast byla 34,48%.

Nejvíce hlasů dostala ODS (91 hlasů,
21,66%), před STAN + TOP09 (74 hlasů, 17,61%) a piráty (68 hlasů, 16,19%).
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Děkujeme všem za účast ve volbách,
Vysoká opět ukázala, že jí není jedno,
jaké má volené zástupce.
Vlevo jsou výsledky ve Vysoké, vpravo
pro porovnání výsledky ČR Jiří Horák

Ohlédnutí - slavnostní otevření cyklostezky (převzato z časopisu 5+2)
Stavba první etapy cyklostezky, která
v budoucnu spojí dvě statutární města Hradec Králové a Pardubice a stane se důležitou součástí mezinárodní
Labské stezky, je dokončena!
Po nové cyklostezce míří turisté z
Hradce Králové nejen na rozhlednu
Milíř do Vysoké nad Labem.
Více než pět kilometrů dlouhý úsek cyklostezky, která v budoucnu spojí dvě
statutární města Hradec Králové a Pardubice, byl v dubnu 2019 slavnostně
otevřen a předán veřejnosti, za přítomnosti představitelů obou krajů, obou statutárních měst, starostů okolních obcí a
dalších čestných a milých hostů.
Ing. Jiří Horák, starosta obce Vysoká
nad Labem a zároveň výkonný ředitel
svazku obcí Hradubická labská, který byl

nositelem projektu a stavebníkem, ve
svém úvodním projevu vyzdvihl význam
vzájemné spolupráce mezi obcemi a
kraji, bez níž by tato liniová stavba nevznikla. Samotná stavba trvala 5 měsíců, ale přípravné práce více než 6 let!
Bylo třeba mimo jiné vykoupit několik
desítek pozemků od soukromých vlastníků, což obnášelo hodiny a hodiny osobních jednání, přesvědčování, úpravy
smluv atd. Jiří Horák vzpomenul na
starší paní, která vlastnila klíčový pozemek u Labe, který se prostě nedal obejít.
Paní řekla, že v 50. letech jí to komunisti
sebrali a že neprodá ani metr čtvereční.
Nakonec souhlasila nikoli s prodejem,
ale se směnou. Takže bylo třeba nalézt
a koupit vhodný pozemek pro směnu.
Jiří Horák osobně chodil s paní po sousedních polích, nakonec si paní jeden

pozemek vybrala a jeho vlastník souhlasil s prodejem a následnou směnou. Jen
toto jednání o jednom pozemku trvalo
téměř rok!
Celkový rozpočet na stavbu této první
etapy činil 31,5 milionu korun, z toho 27
milionů korun pokryjí dotace z evropských fondů, zbylou část doplnily příspěvky města Hradce Králové a Královéhradeckého kraje. Finančně se však
podílely i Pardubický kraj a město Pardubice - i díky jejich příspěvkům mohly
být uhrazeny náklady na projektovou
dokumentaci a další přípravné práce,
předcházející vlastní stavbě.
Nová cyklostezka vedoucí z Hradce Králové do Vysoké nad Labem je 3 metry
široká, s asfaltovým povrchem a zpevněnými krajnicemi, dominantou je unikátní
most přes slepé rameno Labe se zavěšenou mostovkou. Trasa vede krásnou
přírodou Labské nivy a za první 4 měsíce roku 2019 po ní prošlo či projelo více
než 40 tisíc lidí, z toho přibližně polovina
cyklistů, zbytek jsou bruslaři a pěší.
Cyklostezka začíná v Hradci Králové –
Třebši a vyúsťuje ve Vysoké nad Labem
ve sportovním areálu. Zde se mohou
návštěvníci občerstvit v některé z místních hospůdek, stavit se na rozhledně
Milíř a pokračovat dál do novohradeckých lesů třeba ke známé restauraci
Koliba nebo k rybníku Biřička. Anebo se
mohou otočit a jet po nové cyklostezce
zpět do Hradce Králové.
Stavba dalších úseků cyklostezky mezi
Hradcem Králové a Pardubicemi se usilovně připravuje, celá trasa by mohla být
hotová do 3 let.

Symbolickou pásku přestřihli a cyklostezku tím veřejnosti předali mimo jiné (zleva): Ing. Jiří Horák,
starosta obce Vysoká nad Labem, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman Královéhradeckého kraje,
JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, René Živný, člen Rady Pardubického kraje

Převzato z časopisu 5+2, č.20 ze dne
17.5.2019

Co se našlo v zeleném kontejneru na bioodpad
Občas si myslím, že mě po 12 letech
starostování už nic nepřekvapí. Ale opak
je pravdou. Ve druhém květnovém týdnu
tohoto roku mi obecní zaměstnanci hlásili, že v kontejneru na bioodpad je něco,
co tam evidentně nepatří. A měli pravdu.
Byla tam peřina (sice peří je živočišného
původu, ale rozhodně to není bioodpad,
tedy peřiny do kontejnerů prosím nedávejte!), a byly tam také dva pytle s odřezky skelné nebo čedičové izolace! A to
bioodpad není ani náhodou! Další den
tam byl velký pytel s odřezky polystyrenu.
Zaměstnanci se shodli, že tyto pytle byly
připravené vedle popelnice před jedním
zdejším domem při čtvrtečním svozu
separovaného odpadu. Nevyvezli je, protože skelná vata není běžný separovaný

odpad z domácnosti. Majiteli pytlů (či
spíše majitelce - jedná se o ženu) se
evidentně nechtělo čekat na podzimní
svoz velkoobjemového a nebezpečného
odpadu, takže to vyřešila takto.
Pytle byly z kontejneru odebrány a vráceny na pozemek majitelky. Jejich další
osud nám není znám.
Na závěr prosba
zejména k občanům
užívajícím tyto kontejnery: všímejte si,
prosím,
obsahu
kontejneru! Pokud
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v kontejneru najdete něco, co tam evidentně nepatří, pak ihned volejte starostu. Ideální by bylo vyfotografovat člověka,
který tam „bordel“ sype.
Jedná se o závažný přestupek, za který může
dostat viník vysokou pokutu!
Bioodpad vyvážíme na recyklační dvůr Polabí a máme ve smlouvě, že
nebude nijak znečištěný.
Pokud by se takovýto případ opakoval častěji, došlo
by k vypovězení smlouvy a
máme velký problém, protože nemáme kam vyvážet. V
důsledku by to mohlo vést k
úplnému odstranění všech
kontejnerů.
Jiří Horák

Velký úspěch starší přípravky na mezinárodním turnaji v Praze STRAHOV CUP 2019
prospěch, výsledek 2:1 jsme
ubránili a mohli se radovat z
postupu mezi poslední čtyři
nejlepší týmy turnaje.
Zápas o finálovou čtyřku nám
vzal hodně sil, a to se projevilo hned v
začátku utkání o finále, kde nám byl soupeřem
německý
Nordberliner
SC
(pozdější vítěz celého turnaje). Na kluky
německý jsme nestačili a po bojovném
výkonu jsme prohráli 6:0 a mohli se připravovat na boj o třetí místo.
Utkání o třetí misto:

V konkurenci 16 týmů z Německa, Rakouska, Polska, Slovenska a Dánska naši
kluci a slečna obsadili třetí místo!
Porci šesti obrovsky těžkých zápasů jsme
odehráli v sestavě: Michal, Tobik, Vojta,
Péťa, Jáchym, Vojta, Ráďa, Valča, Tom,
Dominik, Jířa, Martin, Šíma, Vašek a
Ondra.
V pátek jsme se byli podívat a podpořit
naše starší a o trošku úspěšnější kolegy
z reprezentace na Letné v kvalifikačním
zápase proti Bulharsku (2:1) za přispění
našich hlasivek .
A v sobotu byli na řadě naši kluci a slečna, aby předvedli, co v nich je a co pilujeme na trénincích.
V prvním zápase (rozestavení 6+1) proti
týmu ze Slovenska FKP Dúbravka Bratislava jsme byli daleko lepším týmem. Po
šancích, které jsme bohužel neproměnili,
jsme nakonec prohráli 1:2. Smolný vstup
do turnaje. Ach ta naše koncovka.
Druhý zápas proti polskému týmu MKS
Siechnice A jsme předvedli parádní fotbalové akce a po jednoznačné výhře 8:1
jsme oživili naděje na postup ze skupiny.
Poslední třetí zápas ve skupině proti Polákům Uczniowski Klub Sportowy jsme

navázali na výkon z předešlého utkání,
po povedených kombinacích jsme slavili
výhru opět 8:1 a mohli se radovat z postupu do finálové skupiny. Jupíí naše
koncovka!
Po návratu na hotel Alexander nás čekala
parádní večeře (luxusní domácí hamburger s opečeným bramborem) a naše
hvězdičky to nabudilo jak slavný tataráček kolegy trenéra Františka Straky.
Zápasy finálové skupiny jsme zahájili
proti fotbalové akademii FC Wroclaw A,
která ve své skupině soupeře vyloženě
drtila. Věděli jsme, že nás nečeká žádné
lehké utkání. Soupeře jsme zaskočili vysokým presingem a šli rychle do vedení
1:0, potom se do nás moc šikovní Poláci
zakousli, ale do poločasu jsme vedení
udrželi.
O přestávce jsme upozornili naše borce,
aby nezaspali začátek druhého poločasu.
I tak jsme fofrem inkasovali hned v první
minutě (1:1).
Soupeř ještě zvýšil aktivitu a snažil se
rozhodnout utkání v normální hrací době
a vyhnout se penaltovému rozstřelu, ale
naši bojovníci se semkli a z ojedinělé
akce rozhodli velice náročné utkání v náš

Proti polskému Sokołek Nisko jsme začali
aktivně, ale i přesto jsme inkasovali po
pěkné akci Poláků jako první. Naši borci
ale nechtěli z turnaje odjíždět s nepopulární bramborovou medailí a začali prodávat, co mají naučené z tréninků, po obratu na 2:1 mohla propuknout bronzová
vysocká radost.
Tak jsme třetí no a coooooo!
Konečná tabulka turnaje:
1. Nordberliner SC
2. Sportvereinigung ATP Purgstall
3. FK VYSOKÁ NAD LABEM
4. Sokołek Nisko
5. FC Wroclaw Academy 1
6. FKP Dúbravka Bratislava
7. SK Střešovice
8. Fredensborg Bl
9. Optimum Sport
10. FC Komorów
11. SKM Spišské Bystré
12. MKS Slechnice 1
13. MKS Slechnice 2
14. SK Uhelné sklady
15. FC Wroclaw Academy 2
16. Uczniowski Klub Sportowy
Všem musíme poděkovat za přístup k
celému turnaji a kladně hodnotíme i celkové ubytování a chování našich svěřenců, kteří skvěle reprezentovali náš klub.
Je to prima parta a jsme moc pyšní, že je
můžeme trénovat.
Vaši tréňové

Mlhoviště už funguje, zatím ve zkušebním provozu
V pondělí 17.6. byla zapojena
elektřina k časovačům, takže na
mlhovišti již stříká voda z šesti
trysek po obvodu zámkové
dlažby. Zapíná se "čudlíkem" na
nerezovém sloupku, jeden cyklus
trvá několik minut, pak se trysky
vypnou.
Do prázdnin bychom chtěli osadit
zbývající vybavení, zatím je
mlhoviště ve zkušebním provozu.
Prosíme rodiče, aby dbali o bezpečnost svých dětí ! Jiří Horák
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FK Vysoká nad Labem - starší žáci
FK VYSOKÁ NAD LABEM – Starší žáci
odehráli soutěž BELSPORT Okresní přebor 2018/2019, která má podzimní a jarní
část. Celkem odehráli v sezóně 20 zápasů.
Celý tým prošel velkou obměnou, na začátku nás bylo 15 hráčů a konec sezóny jsme
hráli pouze v 10 hráčích. Musím poděkovat
i některým mladším žákům, kteří nám pomohli sezónu dohrát a vedli si velmi dobře.

Naše výkonnost měla vzrůstající tendenci,
kdy poslední zápasy jsme odehráli velmi
dobře a vítězně.
Starší žáci odehráli 2 zimní turnaje, v Přelouči turnaj vyhráli a na domácím se umístili na 2. místě.
Vzhledem k tomu, že končím jako trenér u
starších žáků a přecházím k mladší přípravce, rád bych poděkoval všem hráčům

a rodičům, kteří se mnou vydrželi celých 7
let u FK Vysoká nad Labem. Jsem rád, že
většina vydrží nadále hrát fotbal za naši
obec a bude pokračovat v mladším dorostu. Obec Vysoká nad Labem je jedna z
mála obcí, která se snaží, aby děti měly
dobré zázemí a mohly sportovat, přestože
to není v dnešní době vůbec jednoduché.
Jsem rád, že jsem mohl být součástí kolektivu dospívajících teenagerů, kteří jako
kolektiv něco dokázali a doufám, že budou
jednou vzpomínat jen na naše dobré a
krásné časy. Snažil jsem se být „pozitivním
trenérem“, mým cílem nebylo jen „vítězství
za každou cenu“, ale učit hráče dovednosti, pomáhat hráčům rozvinout jejich pozitivní charakterové rysy, podpora zlepšování
výkonu a dlouhodobé motivaci ke sportování, ke stmelení kolektivu, např. výlety na
kolech, návštěva kina a jiných společných
aktivit.
Velký dík za bojovnost, nasazení, odhodlání, morálku a týmový duch patří celému
týmu:
Petr Škoda, Filip Šic, Vojtěch Lídl, Tobiáš
Vlček, Patrik Stoklasa, Patrik Zezula,
Marek Matoulek, Jakub Šulc, Jakub Knejp,
Tomáš Šic, Adam Kropáček, Matěj Salavec, Tomáš Geleta, Martin Vojtíšek, Ondra
Zeman, Tomáš Drábek, Bivoj Pleskot,
Michal Kubynets.
Kamil Šic

Co nového u hasičů?
V poslední době měli
hasiči napilno.
1.4. ve 21:37 hasiči
obce společně s profesionály vyjeli na nahlášený požár u č.p.49 a č.p.111. Jednalo
se o neohlášené pálení. Na výjezd vyjeli
strojník Václav Krpata, velitel Tadeáš
Salavec, David Krám, Lukáš Motyčák,
Martin Motyčák a Václav Kulhavý.
3.4. hasiči s výjezdovým vozidlem řídili
provoz na akci Barium, konkrétně
strojník Radek Košťál, velitel David
Krám, David Šága a Václav Kulhavý.

6.4. jsme se společně s obecním úřadem zapojili do akce Ukliďme Česko. Po
lese, okolo silnic a kolem Labe se
podařilo
posbírat
tunu
odpadu.
Děkujeme všem dobrovolníkům za
pomoc se sběrem.

Labi na obsluhu nafukovacího člunu s
benzínovým motorem. Pan David Krám
a Tadeáš Salavec si vyzkoušeli prakticky jízdu se člunem a postupně proškolí
všechny členy výjezdové jednotky v
rámci odborné přípravy.

26.4. - 27.4 probíhalo řízené pálení
obecní skládky bioodpadu pod dohledem jednotky pod vedení Tadeáše
Salavce, Lukáše Motyčáka, Martina
Motyčáka, Lenky Krpatové a Davida
Kráma.

Souběžně také probíhají tréninky požárních útoků mladých Soptíků. Pod vedením paní Jany Hlinkové, Lukáše Motyčáka a Lukáše Rudolfa se začalo s intenzivní přípravou na závodění v požárním
sportu.

30.4. členové výjezdové jednotky zajišťovali dohled na pálení čarodějnic.
Zúčastnili se Lukáš Rudolf, Martin
Motyčák, Václav Krpata a David Krám.

V letních měsících začne také obtěžovat
bodavý hmyz. Pokud budete potřebovat
pomoc vysockých hasičů, volejte
607059398 případě tísňovou linku 112.

2.6. byl připraven program pro děti na dětském dnu pod vedením nového velitele
jednotky pana Lukáše
Rudolfa, který převzal
funkci od 1.5.2019.
Zúčastnili se Václav
Kulhavý a za pomoci
našich mladých hasičů
Tadeáše Briestenského a Patrika Zezuly
12.6. proběhl výcvik
velitelů družstev na
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Lukáš Rudolf, velitel JSDH Vysoká nad
Labem, www.sdhvysokanadlabem.cz

Mladí basketbalisté oslavili i s rodiči konec sezóny
Poslední tečku za soutěžním ročníkem
2018/2019 udělali naši mladí basketbalisté 9.června, kdy společně s rodiči a
trenéry oslavili úspěšnou sezónu na
venkovním hřišti za halou. A oslavovalo
se opět sportem. Tentokrát jsme zapojili
hlavně rodiče, kteří si mohli vyzkoušet

dovednosti s míči i svoji obratnost. Samozřejmě nechyběla grilovaná kýta,
limonáda i další pochoutky, pro rodiče a
trenéry bylo připraveno dobře vychlazené pivo.

Fanouškům děkujeme za přízeň a těšíme se na ně při dalších bojích pod bezednými koši.

Všemu předcházelo hodnocení skončených soutěží trenéry jednotlivých
družstev,
kteří
následně
představili plány do nového
ročníku 2019/2020. Všechny
mládežnické kategorie začnou s tréninkem 19. srpna.
Pro starší hráče začne basketbalový kemp, pro mladší
odpolední tréninky. Poslední
týden v srpnu si to vymění.
Při tomto kempu využijeme
celý sportovní areál, který
nabízí špičkové možnosti
přípravy.

Celková
umístění
dětí podle kategorií:

Děti a rodiče na slavnostním zakončení sezóny

Ohlédnutí - středověk u Huberta
V sobotu 25. května jsme se mohli vydat
do středověku. U Penzionu Hubert totiž
proběhly Slavnosti na dvoře rytíře Huberta
z Vysoké.
Akci zahájil v 10 hodin historický průvod od
pošty k Hubertu. Zde bylo po
celý den dobové tržiště, historické řemeslnické dílny, středověká lazebna,
střelba do terče
z luku a z kuše,
nechyběli šermíři,
polykači

ohně a dokonce
proběhlo nefalšované dobývání
Huberta!
Jiří Horák
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U11- 6. místo, Východočeský přebor
U12 - 3. místo, Východočeský přebor
U13 - 2. místo, Východočeský přebor
Dospělí:
Ženy 8. místo (účast ve finálové
osmičce 2. ligy)
Muži A - 2. místo ( 2.liga skupina B, 2.
kolo play-off)
Muži B - 1. místo (okresní přebor HK)
Pavel Pour

Charitativní fotbalový turnaj pořádala Obec Vysoká nad Labem spolu s fotbalisty FK Vysoká
Na počátku bylo oslovení ze strany vedoucího týmu bruselských úředníků.
Spolu s týmem Ministerstva průmyslu a
obchodu projevili přání zahrát si u nás
fotbal, spojený s nějakým prospěšným
účelem. Nakonec se z toho vyklubal
krásný turnaj, za účasti pěti týmů, s předáním kompenzačních pomůcek pro
nemocného čtyřletého Matyáška.
Turnaj začal 8.6. ve 14 hodin předáním
darů v hodnotě 25 tisíc korun, které
uhradili a předali zástupci hostujících
týmů. Přijely si pro ně maminka s babičkou a samozřejmě malým Matyáškem,
za celou rodinu pak dárcům poděkovala
babička.
A začal turnaj. Hrálo se na polovinu hřiště, 7+1, dvoukolově, každý s každým.
Vysoká měla v soutěži dva týmy, sestavu doplnilo mužstvo staré gardy ze sousedního Nového Hradce Králové.
Vítězství si odnesla samozřejmě Vysoká
nad Labem, konkrétně tým Vysoká 1,
stříbrnou medaili měl Československý
tým Brusel a třetí byli po obětavém výkonu Novohradečáci.

Vítězný tým s hlavní cenou - sudem plzeňského piva

Večer nám hrála kapela KAT A PULT
BAND z Letohradu, krásné staré rockové pecky. Byla to pěkná akce, počasí
vyšlo nádherně, krásně jsme si zahráli,
nikdo se nezranil, a ještě jsme mohli
pomoci někomu, kdo naši pomoc potřebuje.

Velký dík patří všem organizátorům,
zejména fotbalistům a trenérům FK Vysoká za technickou a organizační pomoc
včetně zapůjčení zázemí, šaten a dalšího vybavení.
Jiří Horák

Předávání darů rodičům malého Matyáška

Model mlýna na jezírku pod rozhlednou
V sobotu 8. června byl na jezírku pod rozhlednou slavnostně instalován, a symbolicky "pokřtěn" šampaňským, krásný model mlýna!

Mlýnské kolo se točí, autoři zvažují i osvětlení a další vychytávky. Mlýn je dílem studentů SUPŠ v Hradci Králové,
pracovali pod vedením Pavla Švajdlera, za významné
pomoci Milana Danihelky.
Jiří Horák
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Různé
V poslední době se navýšily reklamace
nevyvezených popelnic. Vždy po oznámení od občana jsme problém okamžitě
nahlásili svozové firmě a snažili se o co
nejrychlejší nápravu. Máme slib, že si
budou dávat větší pozor, na druhou stranu nás upozornili, abychom Vás občany
požádali o spolupráci. Popelnice se
mnohdy „skrývají“ za zaparkovanými auty
nebo i náklaďáky, kde pak nejsou vidět.
Přistavujte je tedy na opravdu viditelná
místa. Dále pak u domů, kde je výklenek
pro popelnice směrem do ulice, není občas nádoba vyvezena ven tak, aby bylo
jasné, že ji chce majitel vysypat. V případě, že se chcete přímo domluvit s posádkou vozu na konkrétním vývozu, obracejte se, prosím, pouze na řidiče, ne na obsluhu výsypu. Současný pan řidič je ve
zkušební době a osobně nás požádal o
shovívavost. Nevyváží pouze naší obec a
údajně chvíli trvá, než se jednotlivé obce
naučí tak, aby věděl, kde která popelnice
stojí.
A přidávám obvyklou výzvu: Prosíme,

zavazujte pytle se separovaným odpadem a dbejte na jejich naplněnost!
Poloprázdné či nezavázané pytle nebudou vyvezeny!
Cyklostezka funguje a je hojně navštěvována cyklisty, pěšími a in-line bruslaři.
Právě pro ně jsme dali k vyústění stezky
dvě lavičky pro přezouvání. Připravujeme
kompletní výměnu všech map a infotabulí
v obci, plus instalaci naváděcích šipek,
aby nám cyklisté nebloudili po obci.
Slyšel jsem názor, že by na stávající silnici měl být zcela zakázán vjezd cyklistům. Ať všichni jezdí po cyklostezce, a
ne po nebezpečné frekventované silnici.
Konzultoval jsem to s Policií ČR, není to
bohužel možné.
Sekání zaplevelených soukromých
pozemků je povinností vlastníka. Jako
každoročně touto dobou, posíláme písemné upomínky s výzvou k posekání a i
zde ve zpravodaji upozorňujeme vlastníky pozemků na povinnost pravidelné
údržby!

Sekání a údržba obecních pozemků je
v plném proudu. V souladu s trendem
zachování vody v krajině sekáme velké
plochy méně často, protože časté sekání
vysušuje půdu. Zároveň varujeme vlastníky automobilů, kteří, i přes opakované
upozorňování, parkují na chodníku a na
trávě, že vystavují své automobily nebezpečí poškození technikou nebo vymrštěným kamínkem!
Sběrné nádoby na použité oleje jsou
opakovaně znečištěné jinými odpadky.
Jsou to černé popelnice s dírou a velkým
nápisem, co do nádoby patří. Prosíme o
dodržování pravidel - do nádob patří pouze použitý kuchyňský olej uzavřený v
PET lahvi!
Problémy s dopravou a bezohlednými
řidiči (a často řidičkami!) jsou evergreenem nejen v naší obci. Policie ČR k nám
zajíždí a kontroluje dodržování dopravních předpisů, přesto mnoho řidičů jezdí,
jak chce, zejména v nových lokalitách.
Zde je obytná zóna, tedy mj. maximální
rychlost 20 km/hodinu! Dalším problémem jsou kruhové objezdy, které si někteří řidiči navykli objíždět v protisměru.
Kolik času tím ušetří - dvě vteřiny? Zatím
nedošlo k vážné nehodě nebo zranění,
ale s tímto přístupem je to otázka času.
Prosíme všechny uspěchané řidiče - dodržujte dopravní předpisy, všem se nám
bude lépe a bezpečněji žít.
Tradiční termín vysocké pouti letos
připadne na 30. června. Datum pouti
má liturgický původ podle farního kostela,
kterým je pro Vysokou kostel „Na Zámečku“ v Novém Hradci Králové, zasvěcený sv. Janu Křtiteli. V církevním kalendáři připadá svátek narození sv. Jana
Křtitele na 24. červen, takže první neděli
poté byla pouť - lidé putovali do svého
kostela na slavnostní mši. Organizovanou
oslavu či připomínku této události
jsme letos poprvé zrušili, kvůli malému zájmu občanů.
Jiří Horák

Hřbitovní zeď je opět zničena autem
Obecní hřbitov tu stojí od konce 19. století, hřbitovní zeď kolem něj je většinou
původní. Přežila dvě světové války, sucha i povodně, komunismus i kapitalismus. Ovšem dostává zabrat narůstající
automobilovou dopravou. Poprvé došlo k
poškození brány a části zdi před dvěma
lety, kdy řidič dostal na silnici smyk a
prorazil zavřenou bránu i se sloupkem.
K další události došlo v neděli 16.6. nave-

čer. Řidič automobilu
na parkovišti u hřbitova
nezvládl řízení, přeletěl
travnatý násep, zdemoloval zeď v délce několika metrů a poškodil
minimálně dva hroby.
Událost šetří Policie
ČR, viník se přiznal a
škodu uhradí. 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
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