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OBEC Vysoká nad Labem
Slovo starosty, problémy, které nás trápí, možnosti řešení
Vážení spoluobčané!
Je nás stále více, nové domky přibývají, o
bydlení v naší obci je zájem. Na jednu
stranu je to jistě dobře, přibývají dobří a
zajímaví lidé. Na druhou stranu mi připadá, že někteří z nás se teprve učí sdílet
společný prostor se sousedy, nejsou
zvyklí komunikovat a raději píší stížnosti
na vedení obce a jiné úřady, než aby si se
sousedem promluvili.
Typický průběh vypadá takto. Soused:
„Starosto, chci si stěžovat na souseda,
opakovaně dělá to a to, mě to vadí“.
Starosta: „A už jste s ním mluvil? Možná
neví, že Vám to vadí.“ Soused: „Nemluvil,
já se s ním nebavím. Říkám to Vám,
abyste to vyřešil“.
Někdy je jistě těžší vyříkat si problém „z
očí do očí“. Ale většinou je to mnohem
účinnější a rychlejší nežli písemná stížnost na úřady. Připadá mi, že s rozvojem
virtuální komunikace ztrácíme schopnost
komunikovat přímo, vytrácí se empatie,
tedy neodhadneme, jak naše chování
vnímá okolí. Nebo je nám to jedno. A z
toho pak vznikají problémy, kterým se
budu věnovat níže.
S přibývajícím počtem obyvatel přibývají i automobily. Kde jsou ty časy, kdy
ve vesnici měl auto jen statkář Kobližek a
řezník Slabý. Dnes má každá rodina minimálně dvě auta a nastává problém s parkováním. Upozorňuji na to opakovaně, leč
marně - v obytné zóně, tedy téměř všude
v nových lokalitách, se smí parkovat jen
na místech k tomu určených. Dlouhodobě
se řeší tento problém i v prostoru od točny
MHD k Penzionu Hubert. V těchto místech zejména parkování na chodníku nutí
chodce obejít automobil a vstoupit do
silnice, což přináší značné riziko. Auta
stojí na vjezdech k domu a částečně zasahují do chodníku - to je špatně! Chodci
se možná vyhnou, ale velmi to komplikuje

zejména zimní úklid chodníku, protože
tam
neprojede
technika.
Podobně
parkování na travnatých plochách s sebou
nese omezení výhledu a problémy při
údržbě obce. Upozornění "po dobrém"
nepomáhá, volat ke každému případu
Policii ČR nechceme.
Připomínáme, že v obci je dostatek ploch
určených k parkování - velká zpevněná
plocha vedle hřbitova, parkoviště u bytovek, u prodejny potravin, u obecního úřadu, u pošty, u Penzionu Hubert. Omezenou dobu lze stát i na trávě, na místech
k tomu určených a označených. Každý
vlastník nemovitosti může bez omezení
parkovat na sjezdu ke své nemovitosti,
pokud vůz nevyčnívá do silnice nebo na
chodník. Pokud je před domem více
místa, může si vlastník po dohodě s obcí
zpevnit další stání. Přesto problémy s
parkováním nadále přetrvávají a spíše se
stupňují.
Rozhodli jsme se proto na zastupitelstvu
dne 2.9.2019 přijmout koncepční řešení.
Uzavřeli jsme smlouvu s bezpečnostní
agenturou BARA HK s.r.o. z Hradce
Králové. Máme s ní dobré zkušenosti,
více než 15 let nám provádí ostrahu
obecního úřadu a dalších objektů. Jak to
tedy bude vypadat. Uniformovaní pracovníci firmy BARA budou v nepravidelných
intervalech projíždět či procházet inkriminovaná místa v obci. Prioritou nebude
trestat, ale snažit se o zlepšení situace v
obci, tedy aby každý k tomuto problému
přistupoval zodpovědně a nevytvářel
uvedená rizika pro občany. Bude se tedy
jednat v první fázi o osvětu, kdy bude řidič
vozidla upozorněn na špatné parkování a
to formou verbální či formou písemného
upozornění, které bude umístěno na vozidlo. Pokud při dalších kontrolách nedojde
k nápravě, pak ve spolupráci s obcí bude
věc předána Policii ČR nebo přestupkové
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komisi k dalšímu řešení. Věřím, že výše
uvedené nebudete brát jako zbytečnou
"buzeraci", ale jako ochranu našich dětí,
maminek s kočárky, seniorů a koneckonců nás všech, protože nesprávné parkování nás v důsledku ohrožuje všechny.
Dalším gradujícím problémem jsou psi,
resp. jejich nezodpovědní majitelé.
Opakovaně ve zpravodaji upozorňuji na
dodržování pravidel a prosím o ohleduplnost. Na veřejném prostranství by pes měl
být na vodítku, případně by měl mít
náhubek. Tato povinnost je stanovena
obecní vyhláškou č. 1/2013, s možností
sankce až do 50 000 korun. Podobně je to
při pohybu psů v lese, zde je to ošetřeno
zákonem, opět s možností vysoké pokuty.
I v této oblasti budeme spolupracovat s
agenturou BARA HK, protože situace
začíná být vážná.
V posledních měsících došlo k opakovanému napadení menšího psa velkým
„bojovým“ psem, ve dvou případech byl
malý pes usmrcen. Malý pes byl
na vodítku, velký pobíhal volně a nereagoval na povely majitele. Před zraky šokované majitelky byl malý pes na místě
zadáven. Věc prošetřuje Policie ČR,
nezodpovědný majitel může dostat pokutu. Ale co až dojde k napadení člověka,
který bude svého pejska bránit? Co když
to bude dítě, které bude jistě menší než
šedesátikilový pes - agresor? Mluvil jsem
s několika majiteli malých psů, kteří raději
do lesa již nechodí, mají strach. Další si
pořídil pepřový sprej, to je prý spolehlivá
ochrana před zlým psem. Přitom by
stačilo tak málo: mít svého psa vždy
bezpečně pod kontrolou, nejlépe na
vodítku.
Omlouvám se za trochu pesimistický úvod
a přeji všem krásný podzim, málo stresu a
starostí, hodně pohody a radost
z přítomnosti.
Ing. Jiří Horák, starosta

Co se děje v nejbližší době aneb do Vašeho diáře...
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

SO 28.9. SVÁTEČNÍ ROZHLÍŽENÍ
NE 29.9. DRAKIÁDA
SO 5.10. SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
PÁ 4.10., SO 5.10. HUMANIT. SBÍRKA OŠACENÍ
SO 12.10. VÝROČÍ OTEVŘENÍ ROZHLEDNY MILÍŘ
SO 12.10. PINGPONG - BADMINTONOVÝ TURNAJ
ČT 31.10. LAMPIONOVÝ PRŮVOD

NE 1.12. ADVENTNÍ TVOŘENÍ A ZPÍVÁNÍ
NE 8.12. MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
NE 24.12 a 31.12. SVÁTEČNÍ ROZHLÍŽENÍ
SO 11.1.2020 OBECNÍ BÁL V HALE
Program akcí bude dále upřesňován a zveřejněn obvyklým
způsobem.
Jiří Horák

⇒
⇒
⇒
⇒

Co se děje v okolí - stavba D35 u Bukoviny
Všichni asi sledujeme pokračující stavbu
dálnice D35 v úseku Opatovice nad Labem - Časy. Stavbaři pracují a již je jasně
vidět průběh dálnice - od Labe těsně
před Bukovinou přejde stávající silnici,
zařízne se do kopce, šikmo překříží
spojku Bukovina - Borek a bude pokračovat dál směrem na Rokytno. Pokaždé,
když tudy jedu, jsem trochu sobecky rád,
že stavba není na našem katastru.
V průběhu stavby však došlo ke změně,
která spočívá v stavbě odpočívky mezi
obcemi Bukovina nad Labem a Borek.
Odpočívka zabere asi 5 hektarů
zemědělsky využívané plochy mezi obcemi Borek a Bukovina nad Labem, po
obou stranách dálnice. Budou tam veřejné toalety a občerstvení, nebude tam
benzinová stanice.
Plánovaná stavba sice leží na katastrál-

ním území sousední
obce, ale je vzdálena vzdušnou čarou
necelé tři kilometry
od centra obce Vysoká nad Labem.
Pro představu - je to
přibližně dvojnásobek
vzdálenosti
současné Hradubické silnice. Podle
dostupných informací se nepředpokládá
nějaký vliv na kvalitu
života v naší obci,
nicméně budeme situaci sledovat.
Občané dvou výše uvedených obcí
nesouhlasí se stavbou odpočívky, bojí se
zejména nárůstu hluku a emisí. Své
argumenty shrnuli v petici, kterou
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podepisovali i někteří naši občané.
Kontaktní osobou je MUDr. Petr Šmahel,
petrsmahel@icloud.com, který může jistě
podat více informací a u kterého je možno podepsat petiční archy.
Jiří Horák

Ohlédnutí - vysocké posvícení
Vysocké posvícení jsme letos oslavili v
neděli 31.8.2019 ve sportovním areálu,
za krásného slunečného počasí. Děti si
užívaly pouťové atrakce - kolotoč, skákací hrad se skluzavkou, aquazorbing, střelnici atd.
Ve 14 hodin začaly sportovní turnaje. Na
fotbalovém hřišti se hrál posvícenský
fotbalový turnaj v malé kopané. Kromě
speciálního repre týmu Vysoké nad Labem jsme hostili dva týmy sousedů:
starou gardu ze Třebše a starou gardu z
Nového Hradce Králové, posílenou hráči
policie.
Na
plážovém
hřišti se hrál

turnaj
smíšených
dvojic/trojic
vysočáků
v plážovém volejbale.
Sportovní část programu
byla pojata tak, že cílem
bylo pobavit se, nikoli
vyhrát. Nevím, jak to bylo
u volejbalistů, ale fotbalisti jsou prostě soutěživí.
Proto do posledního rozhodujícího
zápasu
s
Třebší jsme nasadili mimořádné podpůrné prostředky, a to povinnou
kořalku pro soupeře, aplikovanou z rukou sličných
zdravotních sestřiček. Třebešáci ani
příliš neprotestovali, takže jsme to
opakovali ještě v polovině hrací doby. Poté hra získala na pestrosti a
tým Vysoké slavně zvítězil a vyhrál
sud Plzně. Ten
jsme samozřejmě
vypili všichni společně.
Pro dobrou náladu
nám krásně hrála
Hradecká dechová
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hudba a večer byla rocková
zábava s kapelou VENDETTA
ROCK, která jako obvykle
předvedla úžasný "bigbít".
Nakonec tančili snad všichni
přítomní, kromě neúnavných
dětí všeho věku, které na nočním osvětleném hřišti hrály
improvizovaný fotbal. A kdyby
zábava před půlnocí neskončila, hrály by asi až do rána.
Velký dík patří všem organizátorům, obecním zaměstnancům, sportovcům, sestřičkám,
muzikantům, grilovačům, kolotočářům, obsluze občerstvení,
prostě všem, kteří se podíleli na zdárném
průběhu této povedené akce.
Akci jako obvykle spolehlivě a obětavě
fotografoval Pavel Švajdler - děkujeme!
Jiří Horák

Mladší přípravka FK Vysoká nad Labem
Nově od této sezóny nastupuje náš tým v
Krajském poháru mladších přípravek, kde
nastupují proti sobě zároveň dvě družstva
jednoho týmu tak, aby se každý co nejvíce zapojil do hry a užil si fotbal, což je v
této soutěži a věkové kategorii dětí stále
to nejpodstatnější. Našimi soupeři jsou týmy z velkých
měst našeho kraje, kde jsou většinou už vybrané velmi
šikovné děti, ale ty my máme taky :-) a je hezké vidět
spoustu pěkných fotbalových momentů a věcí, které se
snažíme děti učit na trénincích.
Část týmu mladší přípravky se dne 11.9. 2019 na turnaji
ve Vysokém Mýtě za krásného počasí poprala o postup
do dalších bojů neoficiálního mistrovství ČR v mládežnických kategoriích Ondrášovka cup pohár mládeže
FAČR 2019 - 2020 v kategorii U9. V 1. předkole se to
povedlo umístěním mezi třemi nejlepšími a postoupili
jsme do dalšího kola, kde nás čekají už jen velcí soupeři. Další info na webových stránkách
mládeže:
www.fkvysoka-m.cz
Roman Schmidt

1. zápasy v kraji - z leva nahoře: Rydlo Tomáš, Šicová Verunka, Tluka Matouš, Šálek
Matěj, Zykl Daniel, Svoboda Lukáš, Strnad Tomáš, Doubrava Daniel, Feistel Tomáš
Z leva dole: Markvart Jakub, Pilc Daniel, Solich Michal, Částka Jiří, Chvátal Lukáš,
Kolínek Josef a Schmidt Vojtěch

Starší přípravka FK Vysoká nad Labem
Jak již všichni víte, každým rokem pořádá
FK Vysoká n. L. soustředění před
začátkem sezóny. I letos tomu
nebylo jinak. Soustředění se konalo v Krkonoších na Benecku.
Ve vysokohorském prostředí se
sešly všechny kategorie mládeže. Jde o celkové propojení mládeže od nejmenších po největší
fotbalisty. Tvoří se kamarádský
stav, za což jsme jako trenéři
velice rádi. Veškeré služby, které
nám hotel poskytl, jsme uvítali a
vše si velice užili.
Soustředění před začátkem sezóny a hlavně po prázdninách
bylo pro starší přípravku velice
náročné fyzicky. Kluci a slečna
ze starší přípravky makali a každý den absolvovali 2 – 3 fázové
tréninky. Trénink byl zaměřen
hlavně na fyzičku, na práci z balónem a nácvik standartních situací.
Starší přípravka odehrála dvě
přípravná utkání. Hrálo se proti

Vrchlabí a Jilemnici. Tyto zápasy byly
velice vyrovnané a ukázaly nám všem na

čem je potřeba zapracovat v herních situacích. Pevně věříme, že vše dokážeme
využít v nadcházející
sezóně.
V letošní sezóně
hraje starší přípravka
Krajský přebor. Utkání jsou náročná, ale
opět vyrovnaná, budeme bojovat za co
nejlepší výkony. Je
zde vidět, že veškeré
nabyté zkušenosti z
přípravy jsou k nezaplacení.
Chlapcům a slečně v
soutěži přejeme v
dalších utkáních plno
zážitků bez zranění a
hlavně si přejeme, ať
je fotbal stále baví a
posouvá je dál.

Vrchní řada z leva: Michal Drábek, Ondřej Kleiber, Sebastian Rygl, Šimon Halbich,
Ondřej Strnad, Martin Rydlo, Kryštof Tachecí, Jan Daňo
Spodní řada z leva: David Brandys, Václav Kaplan, Kryštof Minici, Jakub Vítek, Radek
Pacák, Valentina Handlová, Jáchym Škvrna

Rozpis zápasů FK Vysoká nad Labem „A“ – muži
KOLO DATUM KDO S KÝM
1.
10.8. So FK Vysoká nad Labem - TJ Jiskra Hořice „A“
2.
18.8. Ne FK Černilov „A“ - FK Vysoká nad Labem
3.
24.8. So FK Vysoká nad Labem - SK Jičín „A“
5.
7.9. So FK Vysoká nad Labem - FK Chlumec n.Cidlinou „B“
6.
15.9. Ne Spartak Police n.Metují „A“ - FK Vysoká nad Labem
7.
21.9. So FK Vysoká nad Labem - FC Vrchlabí „A“
4.
25.9. St FC Rychnov n.Kněžnou „A“ - FK Vysoká nad Labem
8.
29.9. Ne TJ Červený Kostelec „A“ - FK Vysoká nad Labem
9.
5.10. So FK Vysoká nad Labem - FK Kostelec nad Orlicí „A“
10.
13.10. Ne Kratonohy/Olympia HK - FK Vysoká nad Labem
11.
19.10. So FK Vysoká nad Labem - RMSK Nový Bydžov „A“
12.
26.10. So FC Slavia HK „A“ - FK Vysoká nad Labem
13.
2.11. So FK Vysoká nad Labem - SK Dobruška „A“
14.
9.11. So FK Vysoká nad Labem - TJ Sokol Třebeš „A“
15.
16.11. So SK Libčany „A“ - FK Vysoká nad Labem

Za
trenéry
starší
přípravky
Tomáš Škvrna

Rozpis zápasů FK Vysoká nad Labem „B“ – muži

ČAS KOLO DATUM KDO S KÝM
17:00
1.
10.8. So SK Smiřice - FK Vysoká nad Labem
17:00
2.
17.8. So FK Vysoká nad Labem - Sokol Červeněves „A“
17:00
3.
25.8. Ne FK Vysoká nad Labem - TJ Sokol Myštěves „A“
17:00
4.
1.9. Ne FK Vysoká nad Labem - Sokol Malšova Lhota „A“
17:00
5.
7.9. So TJ Sokol Stěžery „A“ - FK Vysoká nad Labem
16:30
6.
14.9. So FK Vysoká nad Labem - TJ Bystřice Boharyně
16:30
7.
21.9. So TJ Jiskra Prasek - FK Vysoká nad Labem
16:30
8.
28.9. So FK Vysoká nad Labem - TJ Sokol Dohalice
16:00
9.
5.10.
So Sokol Lovčice - FK Vysoká nad Labem
15:30
FK Vysoká nad Labem - SK Roudnice „B“
10.
13.10.
Ne
15:30
11.
19.10.
So
Sokol Lhota p.Libčany „A“ - FK Vysoká nad Labem
10:15
14:00 12. 27.10. Ne FK Vysoká nad Labem - FK Chlumec n.Cidl. „C“
2.11. So TJ Ohnišťany - FK Vysoká nad Labem
14:00 13.
13:00 14. 10.11. Ne FK Vysoká nad Labem - SK Smiřice
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ČAS
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
16:30
16:30
16:00
15:30
15:30
14:30
14:00
14:00

Co nového u hasičů
V poslední době se
hasiči nenudili.
9.7.2019 v 16:33 hod.
byl vyhlášen požár
strniště v obci Vysoká
nad Labem za sportovní halou, kam vyrazilo 5 jednotek hasičů společně s naší
jednotkou, Hořela zde plocha cca
250x70m, společně se strništěm také
hořelo 17 balíků slámy. Požár byl zlikvidován do 3 hodin. Naše jednotka byla
rozdělena do dvou skupin. Velitel zásahu
poslal jednu skupinu, aby zajistila dodávku vody a plnění požárních vozidel.
Druhá skupina byla u požáru a společně
s ostatními hasila požár. Po návratu na
základnu a úklidu techniky byla jednotka
v 19:16 hodin povolána ke znovuvznícení

slámy, kam naše jednotka dorazila jako
první a doutnající ložiska dohasila před
příjezdem dalších jednotek. Následně
držela dohled nad prolitím a oboráním
požářiště. U zásahu jednotky byl velitel
David Krám, strojník Lukáš Motyčák,
hasiči Lukáš Rudolf, Václav Kulhavý,
Tadeáš Salavec a Martin Motyčák.
9.8.2019 jsme byli zavoláni k likvidaci
bodavého hmyzu (vosy) v ulici Pod Vinicí
473. Hnízdo se nacházelo v hlavním
uzávěru plynu. U zásahu byl Tadeáš
Salavec a Lukáš Rudolf .
3.9.2019 byla jednotka likvidovat bodavý
hmyz (sršně), hnízdo bylo ve štítě
rodinného domu č.p. 596. U zásahu byl
Lukáš Rudolf a Tadeáš Salavec.
Dále jsme byli na likvidaci vos

v rodinných domech č.p. 283 a č.p. 229.
Hnízda se nacházela se v altánu a v přístavbě. Zásahu se zúčastnili Václav
Kulhavý, Lukáš Motyčák a Lukáš Rudolf.
Pokud budete potřebovat pomoc Vysockých hasičů, volejte číslo 607 059
398 L. Rudolf, D. Krám, T. Salavec.
Případně tísňovou linku 112.
Lukáš Rudolf, velitel JSDH Vysoká nad
Labem, www.sdhvysokanadlabem.cz

Vysocký IRONMAN u rozhledny Milíř
Třetí ročník otevřeného zátěžového a
silového trojboje ve stylu TFA uspořádali
vysočtí dobrovolní hasiči pro širokou veřejnost. Za krásného slunečného počasí
se pod rozhlednou sešlo množství dětí i
dospělých, aby mohli sledovat závodníky.
Ti odvážnější si nechali připnout startovní
číslo a zkusili si tuto extrémní disciplínu
na vlastní kůži.
Mohu podat velmi autentický popis, protože jsem ze závodu osobně zúčastnil, a to
s jediným cílem - dokončit závod a přežít.
Takže následující emotivní část popisuje
moje bezprostřední pocity.
První část - výběh 100 schodů z parkoviště k rozhledně, to ještě šlo. Sice ty dvě
pneumatiky, které jsem musel nahoru
vynést, tlačily, potvory, do ramen, ale
nohy táhly, plíce stíhaly, šlo to. To jsem
ještě kontroloval výraz své tváře, kdyby
mě někdo třeba fotil. Pneumatiky jsem
nahoře odhodil poměrně svěží a měl jsem
v plánu dát nohám odpočnout u hammer
boxu - šedesát ran, co to na mě je...

Odpočinek se však nekonal, kladivo bylo
každou ranou těžší a těžší a k unaveným
nohám se přidaly unavené ruce, což mi
trochu
zkomplikovalo
následující
překážku - přelézání stěny. Ale nějak
jsem to zvládl, dokonce bez pádu.
A už mě čekalo „jen“ 160 schodů
na rozhlednu. Nekonečné točité schody,
řídký vzduch, plíce nestíhají, každá noha
váží tunu, puls určitě 300 a více. Zastavit
se ale nemůžu, všichni na mě zespoda
koukají a něco křičí. Už ani nepředstírám,
že běžím, přitahuju se rukama k zábradlí
a sunu se jako píďalka metr po metru.
A ten zatracený „hříbek“ časomíry, který
musím
zmáčknout,
stále
není
v dohledu`
Nakonec jsem to dokončil a přežil (čas
není vůbec důležitý!), stejně jako ostatní
účastníci. Závodilo celkem 10 mužů, 4
ženy a 13 dětí. Kategorie byly rozlišené
dle věku, děti měly samozřejmě upravenou trasu i disciplíny - mj. musely proudem vody z hadice trefit cíl.

Velitel hasičů Lukáš Rudolf a
celkový vítěz David Snopko

Absolutním vítězem letošního ročníku
se stal loňský vítěz David Snopko, s
časem 02:23,40, před Pavlem Matyskou (02:24,94) a Pavlem Dubnem
(02:27,50).
V kategorii žen byla nejrychlejší Anna
Krátká (02:58,89), před Lenkou Kordovou
(03:06,39) a Monikou Kašparovou
(05:37,25).
Výkony dětí byly velmi vyrovnané a je
třeba je pochválit za odvahu a nadšení.
Tři nejrychlejší dívky měly téměř shodný
čas:
vítězná
Valerie
Coubalová
(00:34,57),
druhá
Anna
Kučerová
(00:34,74) a třetí Viktorie Rule (00:34,79).

Děti musely „sestřelit“
proudem vody PET lahve

Akce byla výborně zorganizovaná
vysockými dobrovolnými hasiči, za což
jim patří velký dík. Chutné občerstvení
pro účastníky i závodníky připravila
Hospůdka pod rozhlednou (děkujeme!),
celou akci obětavě fotografoval Richard
Kotrba a s přehledem moderoval Ota
Hájek (oběma také děkujeme!).
Jiří Horák
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Vysocký basketbal skončil přípravu a hurá do soutěží!
Jeden z přípravných turnajů se konal v
sobotu 7. září v naší hale ve Vysoké nad
Labem. Uskutečnil se již druhý ročník
mezinárodního turnaje MK-STAV CZ
CUP, tentokrát pro mladé basketbalisty v
kategorii U12. Turnaje se zúčastnily
4 celky. Naše pozvání přijali mladí hráči
ligových celků BK Synthesia Pardubice,
BC Kolín a polského MKS Basket
Szczawno Zdrój. Náš tým tak nečekalo
nic lehkého.
Vysocká hala byla opět zaplněna rodiči,
kteří podporovali své týmy. Celkové

prvenství si odvezl tým BK Synthesia Pardubice, druhé místo putuje
do Polska a třetí zůstává doma ve
Vysoké nad Labem! V rozhodujícím
utkání o 3. místo náš tým přehrál
své soupeře z Kolína a vybojoval si
tak krásný pohár za 3. místo.
Nejlepší hráčem turnaje byl zvolen
Matyáš Janovský z vítězného týmu
BK Pardubice.
Kromě samotného turnaje byl pro
účastníky a příchozí připraven bohatý
doprovodný program. Utkání byla prolo-

žena
vystoupením
taneční
školy
Timedance Hradec Králové nebo exhibicí
ve freestyle basketbalu v podání Daniela
Kliky. Zařazena byla také týmová soutěž
„skills challenge“, kterou těsně ovládli
polští hráči před domácím týmem Vysoké. V hale byla také nainstalována projekce zápasu naší reprezentace v zápase
s Brazílií na mistrovství světa v Číně.
Druhý ročník MK-STAV CZ CUP se k
radosti všech vydařil, užili jsme si
perfektní basketbalový den, proto se již
nemůžeme dočkat začátku nové sezóny.
Výsledky:
BK NAPOS – BK Pardubice 36:55
BK NAPOS – BC Kolín 55:31
BK BK NAPOS – MKS Basket Szczawno
Zdrój 20:43
Nejlepší hráč turnaje: Matyáš Janovský
(BK Pardubice)
Konečné pořadí:
1.
BK Synthesia Pardubice
2.
MKS Basket Szczawno Zdrój
3.
BK NAPOS Vysoká nad Labem
4.
BC Kolín
Pavel Pour

Mateřská škola Vysoká nad Labem
,,Ať je léto nebo zima, ve školce je
vždycky príma...“
První měsíc školního roku je téměř za
námi. Všechny zážitky z prázdnin bylo
potřeba převyprávět a vyslechnout. Děti
se seznámily s novými kamarády, s novými paní učitelkami. Celkem 18 předškoláků se bude po celý rok připravovat na
vstup do základní školy.

A co nás čeká na podzim? Především v
dnešní době je pohyb venku pro děti důležitý, a tak nebudou chybět i časté
vycházky do podzimního lesa. Přivítáme
skřítka Podzimníčka, se kterým budeme
pozorovat změny v přírodě, vytvářet tak v
dětech povědomí o
sounáležitosti
s přírodou, rozvíjet tvůrčí aktivity a jejich
představivost.
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K dětskému světu patří pohádky, a tak
mimo četby, budou moci děti shlédnout i
několik divadelních představení. Na podzimním tvoření nebo keramice si budou
moci něco vyrobit společně s rodiči.
Přejeme všem dětem, aby chodily do MŠ
rády, aby zde byly šťastné a spokojené,
dobře připravené na svoji další životní
etapu.
Iva Vlasáková, ředitelka

Provoz sportovního areálu, podzim 2019
Zvyšuje se využití sportovní haly a celého areálu obecně. Tělocvična je v podstatě pronajatá na rok dopředu,
nafukovací hala také, a to ještě nestojí.
Mnoho zájemců, zejména z blízkého
Hradce Králové, musíme odmítat s tím,
že Vysočáci mají přednost. Proto jsme to
přece stavěli.
Mám radost i z toho, že naše sportovní
hala, a vlastně celý sportovní areál, se
líbí. Často provázím areálem zástupce
vedení různých obcí z okolí, kteří by také
chtěli něco podobného v jejich domov-

Cvičení a kroužky pro děti:
ATLETIKA:
Oddíl sportovní přípravy, TJ Sokol HK
Mgr. Vítězslav Perun
Email: vipersport@seznam.cz
Tel. 777 013 100
FLORBAL:
Muzikantová Alena,
608700227,alena.muzikantova@sion.cz
BASKETBAL:
Bc. Pavel Pour
E-mail: Pavel.pour@napos.eu
Tel: 602 177 203
CVIČENÍ RODIČE – DĚTI
Králová Alena
Tel.: 776 174 162
FOTBALOVÝ KLUB – DĚTI
rozpis viz. http://www.fkvysoka-m.cz/

Cvičení pro dospělé:
REHABILITAČNÍ CVIČENÍ, CVIČENÍ PRO
SENIORY, CVIČENÍ PRO ŽENY:
Králová Alena: Tel: 776 174 162
PILATES:
Vítková Iva, E-mail: Vitkova.iva@email.cz
PILOXING
A. Kolínová, E-mail:
aja.kolinova@gmail.com

ské obci postavit. A musím říci, že jsou
bez výjimky všichni překvapeni tím, jak
je celý areál využitý a že nájem
sportovišť téměř pokryje provozní
náklady (a to Vysočáci platí polovinu`).
Od září 2019 došlo k mírnému zdražení
nájmu palubovky, a to ze současných
500,- Kč/hod. na 600/,- Kč/hod. Příčinou
je zejména skokové zdražení elektřiny.
Kompletní ceník nájmu sportovišť je
zveřejněn na https://www.vysoka-nadlabem.cz/sportovni-areal

Pro přehled všech aktuálně využitých
sportovišť, nejen ve sportovní hale a pro
jejich případnou rezervaci využijte
elektronický rezervační systém na
https://www.vysokanad-labem.cz/
rezervacni-system
Podrobné informace dostanete u
manažerky haly, p. Miloslavy Marečkové, tel: 720 991 415,
E-mail: sport@vysoka-nad-labem.cz
Jiří Horák

Víceúčelové hřiště je těsně před dokončením
Nákladem více než 7 milionů korun, za
využití dotace ve výši 70% nákladů nám
firma S-VISION s.r.o rekonstruuje stávající víceúčelové hřiště o rozměrech 24m x
44m. Výměna povrchu je k datu vydání
tohoto zpravodaje hotová, nová hrací
plocha je modrá, s barevnými lajnami pro
tenis, basketbal, fotbal a nohejbal.
Použitý
materiál
se
jmenuje
MATCHPLAY 2, vyrábí ho britská firma
PLAYRITE.

Další novinkou budou zvětšené plochy
zámkové dlažby, a to jak těsně vedle
hřiště, tak za oplocením, pro komfortnější
příchod na hřiště i pro diváky.
Příslušenstvím hřiště bude dvojice kontejnerových šaten, sloužící zejména pro
převlékání v zimě.
Na zimu bude hřiště zastřešeno přetlakovou halou, takže bude moci být používáno celoročně. Instalaci haly plánujeme v
posledním říjnovém týdnu. Jiří Horák

Celková tloušťka povrchu
je 12 mm, se vsypem
křemičitého písku cca 5-7
kg/m2.
Velmi vysoká
hustota
polypropylénových smyček zajišťuje
vysokou
mechanickou
odolnost a tedy i životnost
- jedná se o jeden
z nejkvalitnějších univerzálních povrchů, s životností minimálně 20 let.
Pro zajímavost - současný povrch vydržel 11 let.

Bioodpad a kompostéry. Nabídka štěpkování pro občany!
Nákladem cca 1,2 milionu korun pořídila
obec 260 kvalitních kompostérů. Nutno
pochválit ministerstvo životního prostředí,

které nám na tento projekt dalo
dotaci ve výši 85% nákladů. O
kompostéry byl velký zájem,
rozdaly se během několika dní.
Slibujeme si od toho další pokles celkového množství produkovaného bioodpadu v obci.

Nabízíme občanům ZDARMA zapůjčení
štěpkovače!

Po dohodě dopraví pracovník obce stroj na určené
místo a bude ho obsluhovat. Občan uhradí pouze
mzdu pracovníka plus spotřebovaný benzín. Nadrcenou štěpku si občan ponechá.
Ze stejného dotačního titulu Podrobnosti si prosím domluvte v dostatečném
jsme za 360 tisíc korun pořídili předstihu předem na obecním úřadě.
výkonný štěpkovač. Masivní
konstrukce, váha 750 kg, motor
27 HP, dokáže zpracovat větve
o průměru do 15 cm.
Jiří Horák
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Různé
Dětem začal školní rok. Většina prvňáčků míří tradičně na ZŠ Štefánikova.
Máme s ní uzavřenou smlouvu o školském obvodu, takže všechny děti mají
zajištěná místa. Celkem bylo letos přijato
100 prvňáčků, z toho 8 jich je z Vysoké.
ZŠ Štefánikova navštěvuje celkem 931
dětí, z toho 123 dětí je z Vysoké nad Labem.
Počet obyvatel naší obce stále roste. K
datu vydání zpravodaje máme evidováno
1693 občanů (vč. 49 cizinců), z toho je
842 mužů a 851 žen.. Máme celkem 383
dětí do 15 let (199 kluků a 184 děvčat),
což je 22,6% z celkového počtu. Pro
porovnání - celorepublikový podíl je
15,6%, máme tedy o cca třetinu více dětí,
než je průměr. I proto stále budujeme
sportovní areál, abychom mohli našim
dětem nabídnout smysluplné trávení
volného času. V letošním roce přibylo
tréninkové travnaté hřiště a dokončuje se
víceúčelový kurt, na zimu zastřešený
přetlakovou halou.
Nejvíce frekventovaným jménem v
naší obci je Jan, těch máme přesně 60.
Následuje Jiří (50), Petr (48), Tomáš a
Pavel (35), Josef (34). Z ženských jmen
je to Jana (38), Kateřina (27), Hana,
Tereza a Lucie (26), Eva (23).
Koncem srpna 2019 byla na zkoušku
nainstalována další tři LED svítidla u
obecního úřadu (u mlhoviště k tomu
došlo již před měsícem, tam jsou další tři
nová LED svítidla). Současné sodíkové
výbojky máme v plánu nahradit postupně

LED svítidly, které mají přibližně
třetinovou spotřebu elektřiny při stejném
výkonu. Tím dojde k velké úspoře elektrické energie a podstatně se sníží
poruchovost současného přetíženého
elektrického vedení v soustavě veřejného
osvětlení. Velmi se také omezí tzv. světelný smog, protože nová svítidla osvětlují
pouze komunikaci, nikoli okolí a oblohu,
jak je tomu u stávajících „koulí“ na Jižním
svahu. Máme v plánu požádat o dotaci od
Ministerstva životního prostředí, žádosti
se podávají do konce října.
Pokud
dotaci dostaneme, pak vyměníme
všechna svítidla najednou. Pokud ne, pak
je budeme vyměňovat po etapách,
v průběhu několika let.
Parametry svítidel:
- příkon svítidla při plném svitu 35 W
- chromatičnost 2700 K (teplá bílá)
Intenzita osvětlení se řídí principem
"umělé půlnoci": Svítidlo zaregistruje
rozsvícení od soumrakového čidla a
rovněž i zhasnutí. V polovině této doby doby svitu - stanoví půlnoc. Tento cyklus
si elektronika svítidla "hlídá" po celý rok,
aby byl určen bod, ke kterému je vázán
úsporný režim, bez ohledu na zkracování/prodlužování noci.
Od zapnutí soumrakovým čidlem svítí
svítidlo s plným příkonem. První utlumení
je nastaveno dvě hodiny před "umělou
půlnocí" na cca 2/3 výkonu, druhé utlumení je půl hodiny před "umělou půlnocí"
na poloviční příkon. A zpátky opačně první zvýšení výkonu svítidla je tři a půl

hodiny po "půlnoci" a zvýšení na plný
příkon je nastaveno čtyři a půl hodiny po
"půlnoci".
Ovšem, charakteristika světla je jiná,
osvětlení je pocitově jiné. Budeme rádi,
když nám sdělíte svůj názor na nové
osvětlení!
Smlouvy o odvádění/čištění odpadních
vod jsme uzavírali s občany v první
polovině letošního roku. 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), pro
občany napojené do obecní kanalizace
budou i nadále hrazeny z rozpočtu obce
Vysoká nad Labem. Ovšem, většina
kanalizací v nové zástavbě je ve vlastnictví soukromého vlastníka, který podle
našich informací chce začít vybírat
stočné již od příštího roku. Připomínáme někteří občané dosud neodevzdali
podepsanou smlouvu, učiňte tak, prosím,
co nejdříve. Děkujeme!
Nastal podzim a s ním hnojení polí
organickými hnojivy, v našem případě
převážně kravským hnojem. Nemusím
jistě připomínat, jak důležité jsou organické látky pro půdu a životní prostředí. Je
evidentní, že někoho to může obtěžovat,
ale občasný zápach, pohyb zemědělských strojů, občasný hluk či prašnost, to
prostě k vesnici patřilo odjakživa. Proto
se přimlouvám za toleranci - jsme
přece na vesnici, se všemi výhodami, a
bohužel, občas i nevýhodami. Jiří Horák

Vzpomínka na 17.11.1989

Pohled na naši obec od jihozápadu. Foto Pavel Švajdler, září 2019

Blíží se 30. výročí 17. listopadu 1989.
Chtěli bychom v naší obci připomenout
tento významný den, který je ve světě
známý
jako
Mezinárodní
den
studenstva. V historii Československa
má dva milníky: uzavření českých vysokých škol Hitlerem v roce 1939 a
brutálně
potlačenou
demonstraci
studentů v Praze v roce 1989.
Plánujeme v naší obci připomenout
tento den oslavou či pietní akcí a bylo
by výborné, kdybychom měli k dispozici
autentické materiály. Pokud máte doma
fotografie, nahrávky, zápisky či jiné
dokumenty z této doby, přineste je,
prosím, na obecní úřad nebo nám
poskytněte elektronicky jejich kopie.
Pokud to bude možné, chtěli bychom
připravit výstavku s názvem Listopad
1989, jak si ho pamatujeme.

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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