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OBEC Vysoká nad Labem
https://www.vysoka-nad-labem.cz/

Slovo starosty, ohlédnutí za rokem 2019, přání do roku 2020
Vážení spoluobčané!
Rok 2019 je téměř za námi, těšíme se na
svátky, na volno, na trochu zklidnění
hektického životního tempa. Dovolte mi
stručně vzpomenout na některé události
uplynulého roku a připojit přání na závěr.

vzájemných vztahů ohledně napojení
kanalizace. Občané nových lokalit jsou
znepokojeni a někteří požadují po obci
řešení, jehož výsledkem by byl převod
kanalizace a vodovodu do vlastnictví obce.
Podrobnosti uvnitř zpravodaje.

Rok 2019 byl poměrně klidný. Větší
živelné katastrofy se nám vyhnuly, menší
nepříjemné události však nikoli. V říjnu
silný vítr poškodil střechu na obecní
hospůdce EDIK. Uvolněné šablony rychle
a kvalitně opravil Martin Nechvíl z Vysoké
nad Labem - děkujeme!
Na počátku prosince byla část obce celé
dopoledne bez vody, protože se přepojovala část opraveného potrubí. To bylo
předem nahlášené, takže až na výjimky
nikdo nebyl překvapen. A několik dní nato
první námraza přetrhla kdesi ve směru na
Pardubice dráty vysokého napětí a několik
okolních obcí, včetně Vysoké, bylo bez
elektřiny. To samozřejmě nikdo neočekával, takže někteří z nás nemohli otevřít
garáž, jiní vrata, takže museli jet do práce
autobusem atd. Je zajímavé si uvědomit,
jak věci, které považujeme za zcela samozřejmé, holt někdy samozřejmé nejsou a
nám to dokáže zkomplikovat život.
Letošní rok byl velmi úspěšným z pohledu
získávání dotací. Podařilo se nám získat a
zdárně proinvestovat více než 11 milionů korun na tři velké projekty - rekonstrukci hřiště vč. přetlakové haly, krajinné
prvky
a
kompostéry
pro
občany.
Podrobněji uvnitř zpravodaje.
Pokud sledujete program zasedání zastupitelstva, evergreenem je jednání s panem
Jiroutem a jeho firmou TRIDENT EUROPE SE, která před časem získala od developerské společnosti do vlastnictví
vodovod a kanalizaci v nových lokalitách.
Více než rok jsme jednali jen o úpravě

Medializovaným tématem je spalovna komunálního odpadu v Elektrárně Opatovice. V polovině roku 2019 na toto téma
proběhla veřejná schůze, od té doby žádné
nové informace nemáme. Tedy když
nepočítáme občasné vyjádření Elektrárny
Opatovice do médií, že spalovna je
potřeba a že je to jediné řešení nakládání s
odpady.
Problematiku
samozřejmě
sledujeme a pokud se něco konkrétního
objeví, budeme Vás informovat.
Dalším sledovaným tématem je zdražení
nákladů na autobusy MHD. Hradíme
linky 18 a 20, z Vysoké do Podzámčí a
zpět částkou 1 milion a 237 tisíc korun
ročně. Cca 250 tisíc korun nám doplácel
Královéhradecký kraj. Pro rok 2020 došlo
ke skokovému zdražení, z 19,50 Kč/km na
29,60 Kč/km, což by pro nás ročně znamenalo cca 640 tisíc korun navíc, za stejný
počet spojů. Jednáme s Královéhradeckým
krajem o výši úhrady, máme slib náměstka
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Červíčka, že se pokusí nám takto enormní
nárůst dorovnat, abychom nemuseli redukovat počet spojů.
Konečně jsme dostali stavební povolení na
rekonstrukci uličky od č.p. 180 k č.p 64,
na které jsme čekali více než rok. Na jaře
vybereme zhotovitele a můžeme stavět!
Náklady budou cca 3,5 milionu korun, máme v plánu zažádat o dotaci. Ale stavět
budeme i bez dotace, v rozpočtu na to
máme.
Cyklostezka „mechu a perníku“ má za
sebou první rok fungování a podle čítače ji využilo více než 130 tisíc lidí (čítač
eviduje průjezdy/průchody) z toho přibližně
2/3 cyklistů a 1/3 pěších či bruslařů. Nejfrekventovanější měsíc byl srpen, kdy jsme
evidovali cca 19,5 tisíce průjezdů. Největší
provoz bývá v neděli kolem 16. hodiny, z
všedních dní je nejfrekventovanější čtvrtek.
Přeji jménem svým i jménem celého
zastupitelstva
obce
všem
našim
občanům pokojné a radostné prožití
Vánoc a v roce 2020 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

Vodovod, kanalizace a výběr stočného, jak to začalo a jak je to dnes
Na počátku 70. let 20. století postavila obec
vlastním nákladem, ve spolupráci s myslivci
a některými dalšími organizacemi i občany,
kanalizaci a vodovod.
Kanalizace byla gravitační, bez čistírny,
voda odtékala přímo do Labe. Tehdy ještě
čistírna odpadních vod nebyla potřeba,
protože kanalizací protékala většinou
dešťová voda. Příčinou bylo to, že tehdy
hodně domů mělo septik nebo dokonce
kadiboudu na hnoji, takže splašky do kanalizace nevtékaly.
Nový vodovod přivedl pitnou vodu od Hradce Králové a nahradil původní obecní
kašny, s vodou přitékající z lesa. V 90. letech byl vodovod vložen do majetku VaK
Hradec Králové, a.s., obec za něj dostala
akcie a stala se tedy menšinovým akcionářem. Výhodou je to, že se o provoz vodovodu obec nemusí nijak starat, provoz i opravy hradí VaK. Občané platí vodné, které je
příjmem společnosti VaK, nikoli obce.
V polovině 90. let 20. století obec postavila
svým nákladem, za příjmy, které měla z
obecního písníku a skládky inertního
odpadu, velkou čistírnu odpadních vod.
Tehdy měla obec cca 600 lidí, čistírna byla
velkoryse dimenzovaná na téměř trojnásobek. A tehdejší starosta lidem slíbil, že se
nebude vybírat stočné, protože obec má
hodně peněz díky obecnímu písníku.
Koncem 90. let vstoupila na scénu developerská společnost Alba invest s.r.o, Vysostav s.r.o. a nakonec AJM s.r.o. Tyto
společnosti (v podstatě vlastněné týmiž
lidmi) skoupily od soukromých vlastníků
pole za obcí směrem k Roudničce.
Nejdříve vznikla lokalita Vysostav, pak Jižní
svah a nakonec Západní svah.
Začala masová výstavba nových domků.
Obec tehdy neměla územní plán, jen urbanistickou studii, která území příliš neregulovala. Proto jsou v nových lokalitách úzké
silnice, malé kruhové objezdy a minimální
veřejný prostor. A také nebyl nijak smluvně
ošetřen převod infrastruktury do vlastnictví
obce, což se později ukázalo jako zásadní.
Již více než 12 let jednáme s developer-

skou společností o převodu infrastruktury
do vlastnictví obce. Bohužel, podařilo se
dostat do vlastnictví obce pouze komunikace a veřejné osvětlení v roce 2018.
Vodovod a kanalizaci převedl developer do
majetku pana Aleše Jirouta, resp. jeho společnosti TRIDENT EUROPE SE.
Pan Jirout oznámil, že má v plánu vybírat
vodné a stočné, na což má ze zákona
nárok. Znepokojení občané argumentovali,
že mají s developerskou společností
uzavřené smlouvy, podle kterých se vodovod a kanalizace má po dokončení převést
do vlastnictví obce. Bohužel, smlouvy se
ukázaly jako nevymahatelné.
V říjnu 2019 byla svolána veřejná informační schůze. Občané zde mj. vyjádřili přání,
aby obec vodovod a kanalizaci od pana
Jirouta koupila. Cenu, kterou obec zaplatí,
budou rádi splácet ve formě stočného - ale
chtějí platit obci, ne panu Jiroutovi.
Stočné se vybírá téměř všude, naše obec
je naprostou výjimkou. Důvody jsou historické, viz výše. Počet obyvatel se od doby
slibu starosty Svobody o nevybírání stočného téměř ztrojnásobil a naše čistírna odpadních vod zestárla. V nejbližších
letech do ní budeme muset investovat
milionové částky do oprav a modernizace
technologie. K tomu musíme mít založený
tzv. fond oprav, do kterého bychom měli
ročně ukládat minimálně 1,5 milionu korun.
V současné době dotujeme náklady na
opravy a údržbu kanalizace a čistírny
odpadních vod z obecního rozpočtu, což je
z pohledu kontrolních orgánů diskutabilní a
do budoucna neudržitelné. A dokud nebudeme stočné vybírat, pak s téměř stoprocentní jistotou nelze ani počítat s možností
čerpání dotací v oblasti rozvoje vodárenské
infrastruktury.
Pro informaci: oficiálně vypočtené stočné
pro rok 2020 činí cca 43 korun za m3.
Zastupitelstvo na svém zasedání dne
2.12.2019 rozhodlo, že stočné se v roce
2020 zatím vybírat nebude. Tím vším chci
říci, že stočné budeme muset časem zavést určitě, třeba jen v minimální výši.

Obec tedy začala s panem Jiroutem jednat
o podmínkách koupě. Výsledkem opakovaných jednání je následující nabídka: 8 km
kanalizace a 4 km vodovodu, plus retenční
nádrž, plus část komunikací, za celkovou
cenu 14 milionů korun bez DPH, tedy téměř
17 milionů korun vč. DPH 21%. Platbu lze
rozložit do splátek až na 10 let.
Pan Jirout předložil obci lhůtu pro vyjádření
do 17. ledna 2020. Pokud obec tuto infrastrukturu nekoupí, pak ji prodá někomu
jinému, údajně již má dvě nabídky.
Zastupitelstvo na svém zasedání dne
2.12.2019 rozhodlo o vyhlášení ankety, ve
které budou občané vyjadřovat svůj názor
na koupi vodovodu a kanalizace za uvedených podmínek. Výsledky ankety jsou
nezávazné (není to referendum) a budou
sloužit jako podklad pro konečné rozhodnutí zastupitelstva.
Dva dny poté, 4.12.2019 vyšel v Hospodářských novinách článek pod názvem „Prodej
soukromníkům zakázán, vodovody zůstanou obcím“ . V něm je mj. uvedeno, že
stát zařadí do rozpočtu na příští rok až 900
milionů korun pro odkup vodárenské infrastruktury od soukromých majitelů do
vlastnictví obcí. Dále je zde uvedeno, cituji:
„...autoři dokumentu zmiňují i možnost
zestátnění soukromých firem: „Je nutné
zajistit „deprivatizaci“ vlastnictví či provozování kanalizačních a vodárenských soustav
do rukou státu, či spíše obcí, popřípadě
krajů“.
Tento postoj vlády zcela mění situaci.
Obec nebude a ani nesmí vynakládat
prostředky ze svého rozpočtu na něco, co
zřejmě brzy bude moci být hrazeno z rozpočtu státu. Proto zatím nebudeme ani
vyhlašovat uvedenou anketu.
Konečné rozhodnutí o koupi vodovodu
a kanalizace od pana Jirouta tedy bude
odloženo do doby zveřejnění podmínek,
za kterých stát podpoří odkupy
vodárenské infrastruktury do vlastnictví
obcí a posouzení, zda naše obec může
čerpat peníze na nákup uvedené
vodárenské infrastruktury.
Jiří Horák

Přetlakovou halu postavili sportovci, první měsíc fungování je za námi
Rekonstrukce víceúčelového hřiště na
zimu zastřešeného přetlakovou halou je
zdárně za námi. Vše funguje a je radost
pohledět na to, jak je hala využita dětmi i dospělými. Hala je
osvětlena LED svítidly a je vytápěna plynem. Vnitřní teplota je
pro užívání nastavena na příjemných +15 stupňů Celsia.
Uživatelé mají k dispozici dvě
kontejnerové šatny.
Velkým zážitkem bylo stavění
haly. Jedná se o systém tří fólií
(nosná, izolační a krycí), které
musí být rovnoměrně a přesně
rozloženy a zakotveny. Přes ně
je
natažena
fixační
síť

z ocelových lan. Specializovaná firma potřebovala „k ruce“ minimálně 20 lidí, kteří
budou rovnoměrně rozkládat plachty. Zde
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musím pochválit členy zdejších sportovních klubů, fotbalového a basketbalového,
kteří v sobotu 26. října nastoupili v potřebném počtu a od rána až do 15
hodin odpoledne stavěli halu. Na
webu obce je v sekci Fotogalerie
krásné časosběrné video.
Halu lze rezervovat obvyklým
způsobem,
prostřednictvím
rezervačního systému na webových stranách obce. Platí se 400
korun na hodinu, naši občané
mají nárok na 50% slevu,
při splnění některých podmínek
daných v Ceníku sportovišť,
který je rovněž na webu obce.
Jiří Horák

Do vašeho diáře
• Sváteční rozhlížení
Uterý 24.12. a 31.12. od 13 do 16 hodin, rozhledna Milíř

• Myslivecký ples

Sobota 1.2. od 20 hodin, sál Hostince U Salavců. Pořádá myslivecké sdružení MS Podlesí

• Novohradecký Svatoštěpánský koncert

Čtvrtek 26.12. od 17 hodin, kostel Sv. Antonína, Nový Hradec Král.

• Vítání občánků

•

Sobota 7.3. od 14 a od 15 hodin, zasedací místnost OÚ. Pozvánky
budou rozesílány v průběhu ledna

Mše svatá v kapličce
Sobota 28.12. od 16 hodin, kaple na hřbitově

• Vysocké šibřinky aneb poslední ples sezóny

• Tři králové ve Vysoké
Sobota 4.1. od 9 do 12 hodin. Zájemci se mohou hlásit na OÚ

Sobota 21.3. od 19 hodin ve sportovní hale. Pořádá basketbalový
oddíl BK Vysoká.

• Vysocký bál

Program akcí bude dále zveřejněn a upřesňován obvyklým způsobem ve vývěskách, ve zpravodaji i na Internetu.
Jiří Horák

Sobota 11.1. 2020 od 20 hodin ve sportovní hale

Tříkrálové koledování bude v sobotu 4. ledna 2020, zájemci se mohou hlásit na úřadě
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.
Více info: http://www.trikralovasbirka.cz/

din. Každá trojice je vedená dospělým průvodcem, dostane zapečetěnou pokladničku a svěcenou křídu. Podle počtu skupinek
zvolíme trasu, kterou koledníci vyrazí a tuto
trasu dostanou vyznačenou na mapě. Pro
děti je rovněž motivační to, že kromě peněz
na dobrý účel si občas vykoledují i drobnou

V naší obci se tato krásná a užitečná
tradice velmi dobře rozvíjí, tentokrát to
bude již 12. ročník „Vysockého tříkrálového koledování“. Děti nejen vybírají peníze na dobrý účel (naposledy se
ve Vysoké vybralo více než 41 000
korun!) ale přinášejí i vzájemnou radost ze setkání, ze zpívání, ze smysluplně prožitého času. V lednu 2019
se sešlo 8 trojic, průměrná doba koledování byla 2,5 hodiny.

sladkost pro sebe.
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 na převlečení Oblečení a
vybavení je jednoduché: papírová
koruna, nejlépe s velkým písmenem viz foto a královský plášť ze starého
prostěradla.
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 čtvrtka 2. ledna 2020,
kdy je od 17 hodin krátká
informační schůzka.

Informace pro zájemce: Sraz je v
sobotu 4.1.2019 v 8:30 hodin na
obecním úřadě, vyrážíme v 9:00 ho-

Jiří Horák

Organizace i fyzické osoby mohou žádat o dotaci z rozpočtu obce do konce února 2020
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne
4.11.2019 schválilo pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce. Veškeré informace jsou na webových stranách obce,
případné dotazy směřujte na starostu.
Pro informaci: vloni žádalo 8 subjektů o
dotaci v celkové částce 791.900,- Kč. Zastupitelstvo žádosti vyhodnotilo a rozhodlo
o přidělení dotace. Některým žadatelům
bylo vyhověno v plné výši, některým částečně nebo vůbec. Celkem bylo z rozpočtu

obce přiděleno 645.000,- 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
28.2.2020.
Připomínáme, že dotaci pro rok 2019 je
třeba vyúčtovat do konce letošního

FK Vysoká nad Labem - mladší přípravka
Děti FK Vysoká n/L r. 2011 a 2012 hrají soutěž Krajského
fotbalového svazu s názvem Krajský pohár mladších přípravek, ve kterém úspěšně reprezentují naši obec ve velkých
městech našeho kraje, ale především mají možnost si zahrát
pravidelně fotbalové zápasy a ukázat nejen svým rodičům, co
se naučily na trénincích. Náš tým je velmi rád za novou nafukovací halu a celkové zázemí, které obec vytváří a tím umožňuje podmínky pro další sportovní růst všech dětí. V zimní
sezóně se budeme účastnit několika halových turnajů. O akcích pravidelně informujeme na webových stránkách fotbalové
mládeže www.fkvysoka-m.cz .
Roman Schmidt, trenér
Zleva dole: Částka Jiří, Solich Michal, Doubrava Daniel, Svoboda Lukáš,
Kolínek Josef, Rydlo Tomáš, Schmidt Vojtěch, Tluka Matouš
Zleva stojící: Strnad Tomáš, Bareš Radek, Feistel Tomáš, Šicová Veronika,
Knob Alex, Šálek Matěj, Zykl Daniel, Chvátal Lukáš, Pilc Daniel
Trenéři zleva: Šic Kamil, Feistel Tomáš a Schmidt Roman
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kalendářního roku - ne všichni tak zatím učinili!
V březnu 2020 zastupitelstvo vyhodnotí
odevzdané žádosti a rozhodne o tom,
které a jakou částkou podpoří. V obecním
rozpočtu jsme na dotace pro rok 2020
vyčlenili 650 tisíc korun. Věříme, že společně tyto peníze využijeme co nejlépe ve
prospěch našich občanů, dětí i dospělých.
Těšíme se na Vaše projekty!
Jiří Horák

FK Vysoká nad Labem - dorost
Chlapci z dorostu se od soustředění posunuli dopředu
po fyzické i psychické stránce. Změna trenéra, nový
styl hry, velké hřiště, velké brány a hlavně vyšší
soutěž. Toto vše zvládají na jedničku. V podzimní
části začali hrát 1. Krajská liga dorostu U17, kde hrají s chlapci o
2 až 3 roky staršími než jsou sami. Víme, že ročníkově patří ke
starším žákům, ale i tak odvádí výbornou práci. Chápeme, že to
není pro ně jednoduché, a mají naší podporu. Chtěli bychom je
zde pochválit, že to nevzdávají. Je to i odměna pro trenéra, který
neustále stojí za chlapci a vidí jejich snahu a dřinu. Každý zápas
je posouvá obrovským krokem dopředu. V budoucnu toto vše
zúročí, o tom jsem přesvědčen. Pevně věřím a moc si přeji, aby
chlapci hráli i dále. Fotbal, ať je neustále baví a přináší jim
radost i potěšení.
Chlapcům a jejich rodičům přejeme hodně zdraví a vánoční
pohody.
Petr Koubec, trenér

Vrchní řada zleva: Kloubec Petr, Horák Tomáš, Siebent Jan, Hanousek Dominik, Knejp Jakub,
Paulovič Josef, Krejčík Viktor
Spodní řada zleva: Zezula Patrik, Havel Matěj, Šic Tomáš, Kubynets Mikhaylo, Beránek Jan,
Vlček Tomáš, Drábek Tomáš

FK Vysoká nad Labem - starší přípravka

Spodní řada zleva: Jan Daňo, Jakub Vítek, Ondřej Kleiber, Valentina Handlová,
Škvrna Jáchym, Kryštof Minici
Prostřední řada zleva: Kryštof Tachecí, Martin Rýdlo, Michal Drábek, Hynek Nádeníček,
Ondřej Strnad, Radek Pacák, David Brandýs
Vrchní řada zleva: Štěpán Handl, Libor Drábek, Tomáš Škvrna

Starší přípravka v podzimní části odehrála velice těžká, napínavá
a vyrovnaná utkání. Byla zde vidět od všech obrovská snaha i
kvalita hry. Často se úspěch dostavil, občas bohužel utekl. To
nám nevadí, protože to ke sportu patří. Šťastní jsme zejména při
hře s kvalitními týmy. Zde je vidět, že kluci a dívka neztrácejí
krok, jak po fyzické, tak po fotbalové stránce. V tomto směru
jsme moc rádi za kvalitu tréninku a veškeré přípravy. Děkujeme
obci za podporu v podobě kvalitního zázemí, které je zde
vytvořeno. Těší nás, že děti dokáží přenést do zápasů vše, co
se na tréninku naučili. Zato jsme nejen my, trenéři, odměněni
jejich nadšením ze hry a napínavými fotbalovými momenty, které
vidíme v zápasech. Proto se i nyní snažíme kvalitně připravovat
na nadcházející sezónu zimních turnajů, která nás čeká. Jsme
přesvědčeni, že opět ukážeme dobré výkony, ať v podobě
zážitků, medailí nebo pohárů. Jako vždy však nesmíme zapomenout na to nejhlavnější a to je „radost ze hry“.
V tomto vánočním čase nezbývá než všem hráčům a hráčkám
poděkovat za přístup, rodičům za podporu, bez které by to nešlo,
a všem ostatním popřát krásné prožití svátků vánočních, šťastný
nový rok, pevné zdraví a spoustu radosti.
V novém roce pořádný výkop správným směrem
přejí trenéři Libor, Štěpán, Tomáš

FK Vysoká nad Labem - minipřípravka
Minipřípravka, tvořená ročníky 2013 až
2014 (a dokonce i ročníky 2015), se nám
letošní sezónu nebývale rozrostla. Může
za to především podpora klubu, obce,
rodičů a všech dalších, kterým není rozvoj našich dětí lhostejný. Tímto bych
chtěl všem poděkovat za fantastickou
podporu. Aktuální počet členů naší minipřípravky je 28 a věřím, že to není číslo
konečné. Na rozvoj našich dětí dohlížejí
trenéři Michal Solich a Karel Lidmila. Od
ledna 2020 pak naše řady rozšíří rovněž
Martin Ptáček a Štěpán Kořének. S příchodem zimy nám začala sezóna halových turnajů, když zatím jsme absolvovali dne 24.11.2019 turnaj v Jaroměři, dne
1.12.2019 turnaj u nás ve Vysoké na
Labem, dne 7.12.2019 turnaj v Hostinném a dne 22.12.2019 se chystáme na
vánoční turnaj do Jaroměře. Více informací o aktivitách/akcích minipřípravky
FK Vysoká nad Labem najdete na stránkách mládeže www.fkvysoka-m.cz.
Michal Solich, trenér

Trenéři zleva: Michal Solich, Karel Lidmila
Děti - horní zleva: Matěj Bursa, Alex Červenka, Lukáš Škodrna, Adam Kořének, Tobiáš Nádeníček, Patrik Ptáček,
Sam Krenželok, Nikita Červenková, Bára Škodrnová, Dominik Vosáhlo, Marek Lidmila
Děti - dolní zleva: Matěj Vysoký, Tomáš Kappl, Felix Büeler, Jakub Kadlec, David Vejražka, Antonín Kotík, Lukáš Solich,
Vojtěch Škvrna, Josef Lhotský, Lukáš Mazánek, Ondřej Hladík, Lukáš Rudolf
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Mezinárodní basketbalová akademie ve Vysoké neuspěla
BK NAPOS Vysoká n.L. : GBA Lions
Jindřichův Hradec „B“ 82 : 67 (24:11,
43:24, 58:48)
V neděli 17. listopadu jsme přivítali
ambiciózní celek mezinárodní basketbalové akademie GBA, která se před letošními
soutěžemi spojila s jindřichohradeckým
basketbalem. A když mezinárodní, tak
jsme mohli na palubovce ve Vysoké vidět
například lotyšského hráče Nikolajse
Atanasovse, či guinejského Amadou Baha.
Průběh utkání vůbec nenaznačoval, že by
mohlo dojít k dramatické koncovce. Přesto
došlo. První dvě čtvrtiny jasně v náš prospěch, do poločasu jsme odcházeli s 19
bodovým vedením. Rozdíl ve skóre jsme
dokázali navýšit až na 24 bodů (48:24).
Pak ale přišly silné chvíle kapitána GBA
Františka Bartoně a Nikolajse Atanasovse.
Vedení v utkání se začalo velmi rychle

tenčit, do závěrečné čtvrtiny jsme vstupovali s náskokem pouhých 10 bodů. A jízda
akademických mladíků pokračovala. Pár
minut před koncem bylo dokonce vyrovnáno (58:58). Náš zkušený celek si ale vítězství sebrat nenechal a koncovka utkání

patřila zaslouženě nám.
A právě v koncovce
utkání se ideálně skloubily zkušenosti a mládí v
týmu. Tomáš Kiršbaum,
Pavel Harčár a bratři
Mrázové. Důležité byly především body
Vojty Mráze v samotné koncovce, kdy skóroval 3x za sebou a Vysoká tak svému
soupeři opět odskočila na uklidňující rozdíl.
A když jsem u bratří Mrázů, jedním z výrazných aspektů vítězství byly získané
míče. Celkem jsme našemu soupeři odebrali 12 míčů z toho bratři Mrázové 11!!
Honza 6x, Vojta 5x a o ten jeden, který
nepatřil bratrské dvojici, se postaral Petr
Ruprecht.
Pavel Pour

Mezinárodní sestava hostí si odvezla porážku

Bojovností vynikají naši nejmladší

Krajinné prvky - za podpory dotace bylo vysázeno na orné půdě více než 8 tisíc dřevin!
Na ploše téměř 3,5 hektaru na jižním okraji
obce bylo vysázeno cca 3,5 tisíce stromů a
4,5 tisíce keřů. Jsou tu stovky dubů, javorů,
habrů a lip, ovocné stromy - hrušeň, jabloň,
třešeň, švestka, jsou zde lísky, hlohy,
střemchy, šípky a další druhy dřevin.
Zatím jsou biopásy chráněny oplocenkami
před okusem zvěře, časem budou
oplocenky odstraněny.
Firma, která dřeviny sází, má ve smlouvě
nejen nasázení, ale i tříletou péči, tedy
zalévání, sekání trávy kolem sazenic i podél stromořadí atd. Pokud některá sazenice zaschne, na jejím místě bude vysazena
nová.
Bude to trvat několik let, ale smysl našeho
počínání je jasný již nyní: podpora zvěře,
ptáků i hmyzu včetně včel, zlepšení hospodaření s vodou, podpora biodiverzity, protierozní funkce, obecně velký kladný přínos
pro životní prostředí.
Jiří Horák

Probíhá sázení dřevin. Biopás je široký cca 20 metrů a dlouhý téměř kilometr. Po stranách jsou velké
kůly držící pletivo oplocenky, podél okrajů biopásu je několik řad keřů, uprostřed jsou vyšší stromy.
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Ohlédnutí - Adventní tvoření
Letos již podvanácté jsme u nás Ve Vysoké vítali společně Advent, po pěti letech
opět v sále Hostince U Salavců. Akce byla
výborně zorganizovaná díky aktivním vysočačkám, které jste mohli poznat podle slušivých zástěrek s nápisem "TVOŘILKY".
V sále byla připravena pracovní stanoviště,
na kterých si návštěvníci si mohli vyrobit
různé adventní drobnosti, od oblíbených
zdobených perníčků až po adventní věnce.
Návštěvnost byla letos poměrně vysoká,

takže některý sortiment byl ještě před
ukončením akce "vyprodán".
Pro návštěvníky bylo přímo na sále připraveno zdarma svařené víno, další občerstvení si mohli zakoupit v lokále hospody.
Vlastnoručně vyrobené i donesené adventní věnce nám požehnal pan farář P. Prokop Brož.
Akci jsme společně zakončili poslechem
nejznámějších vánočních koled u rozsvíceného stromu před hospodou.

Velké díky patří
všem organizátorům, sousedům,
přátelům a zejména
šikovným
"tvořilkám", které
ve svém volném
čase a bez nároku na odměnu
celou akci zorganizovaly. Děkujeme! Jiří Horák

Ohlédnutí - Mikulášská besídka U Salavců
Opět po pěti letech se tradiční Mikulášská besídka odehrála v sále Hostince U Salavců. Děti z mateřské
školy si předvedly přítomným své
recitační schopnosti, pak následovala čertovská diskotéka. V porovnání
se sportovní halou je zde mnohem
menší prostor, takže divoké tančení
dětí občas skončilo srážkou a pádem, naštěstí bez následků.
A pak to přišlo: do dveří vstoupil
svatý Mikuláš, spolu s krásným
andělem a třemi pořádnými, špina-
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vými čerty! Některé děti se bály, ty odvážnější recitovaly básničku a dostaly od
anděla čokoládový adventní kalendář. O
společnou fotografii byl velký zájem, to už
se nebál nikdo. Na závěr jsme mohli obdivovat ohňostroj u vánočního smrku, který
celou akci zakončil.
Velký dík patří všem organizátorům, paní
ředitelce, učitelkám i dětem z mateřské
školy za krásné vystoupení, písničky a
básničky. Děkujeme i sv. Mikulášovi, krásnému andělovi a strašným čertům! A díky i
Vám všem za to, že jste přišli. Jiří Horák

Poplatky v roce 2020
Výše poplatků je stanovena obecně závaznými vyhláškami č. 3/2019 a 4/2019 (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 2020. Preferujeme platbu převodem na účet obce - návod dále v textu.
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 2020,
kterou nalepí na popelnici. Známka s letopočtem 2019 platí pouze do 31. března
2020! 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, ideálně převodem
na účet obce:
Číslo účtu:
1080784339/0800
Variabilní symbol:
„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, pří-

jmení 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
2020 je stanoven zákonem (pro obce od
1000 do 6000 obyvatel) na 1,4 ve všech
kategoriích nemovitostí.
Žádné další poplatky se v naší obci neplatí.
Stočné na obecních kanalizacích 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
27. ledna 2020, kdy proběhnou uzávěrky
účetnictví. Děkujeme za pochopení.
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 několik různých firem na základě rámcové smlouvy.
KOMUNÁLNÍ ODPAD se vyváží 1x za
dva týdny, vždy ve čtvrtek. Noví obyvatelé mohou koupit popelnici (plastovou
nebo plechovou) za pořizovací cenu cca
900 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. Svozový kalendář je vyvěšen na
www.vysoka-nad-labem.cz/svoz-odpadu.

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. Je ale nutno
předem uhradit poplatky v plné výši, sleva
bude proplacena zpětně na OÚ při odběru
známek na popelnice.
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:
info@vysoka-nad-labem.cz
nebo
volejte na tel. 495580130, uveďte číslo

popisné a počet chybějících pytlů. Naši
zaměstnanci Vám je přivezou.

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

• Rozměrné plasty, plastový zahradní nábytek atd. prosím 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. POZOR: došlo ke
změně místa, nyní je bioodpad vyvážen do
recyklačního dvora Polabí a.s, „ve mlejnku“, poblíž hradecké ČOV. Pokud máte
větší množství např. větví naloženo na
vozíku, můžete ho přivézt přímo do
recyklačního dvora. Uložení je pro občany
naší obce zdarma.
Použitý kuchyňský olej se sbírá do speciálních černých nádob s otvorem, 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: 495580130. Drobný
elektroodpad (např. nabíječku, fén) můžete
odložit do kontejneru na obecním úřadě.
NEBEZPEČNÝ A VELKOOBJEMOVÝ
ODPAD
Obec organizuje jarní a podzimní sběr, kdy
občané obce se mohou zdarma zbavit
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Svozový
plán pro rok
2020

nepotřebných
věcí.
Kromě toho mohou
občané naší obce
lichý
využívat sběrný dvůr
ČTVRTEK
na adrese: Hradecké
odpoledne
služby a.s., Bratří
týden
datum
Štefanů 990, 500 03
Hradec Králové.
51 19.12.19
SBĚR
STARÉHO
ŠATSTVA
pořádá 1
03.01.20
obec ve spolupráci s 3
16.01.20
Diakonií
Broumov
5
30.01.20
dvakrát ročně, pytle na
šatstvo
poskytuje 7
13.02.20
zdarma obecní úřad. 9
27.02.20
Podobně jako ostatní
sběry je i tento včas 11 12.03.20
avizován ve zpravoda- 13 26.03.20
ji, na webu i jinými
15 09.04.20
obvyklými
způsoby.
Pro uložení šatstva 17 23.04.20
i obuvi lze využít i 19 07.05.20
kontejner umístěný u
21 21.05.20
prodejny potravin.
SBĚR KOVŮ. Dle 23 04.06.20
zákona jsme povinni 25 18.06.20
organizovat separaci
27 02.07.20
kovů, což jsme ve
vyhlášce ošetřili násle- 29 16.07.20
dovně: drobné kovové 31 30.07.20
věci (konzervy, ple33 13.08.20
chovky, hliníkové obaly,]) uzavřené v pytli 35 27.08.20
(dostanete na obec- 37 10.09.20
ním úřadě) nebo v
krabici můžete odložit 39 24.09.20
k popelnici v den svo- 41 08.10.20
zu, spolu s ostatními 43 22.10.20
druhy separovaného
odpadu. Odvoz vět- 45 05.11.20
ších věcí bude organi- 47 19.11.20
zován dle potřeby.
49 03.12.20
Jiří Horák

51 17.12.20

Různé
Jako obvykle začínáme problémem
parkování. Situace se částečně zlepšila
poté, co pracovníci agentury BARA HK
obcházejí obec a upozorňují řidiče na to,
že parkují někde, kde by neměli. Většinou
prý řidič uposlechne a automobil přeparkuje. Máme však zdokumentováno několik
odolných řidičů, kteří na upozornění nereagují a opakovaně porušují pravidla. Na ty
zavoláme Policii ČR a bude to s pokutou.
Ještě připomínáme parkování na chodníku
a ve vozovce v nových lokalitách. Toto
je problém zejména v době, kdy se provádí
zimní údržba (zametání sněhu) a špatně
parkující auta znemožňují úklid chodníku,
hrozí i poškození automobilu technikou!
Zvon na obecní zvoničce můžete slyšet
po celé svátky, až do neděle 5. ledna
2020, každý večer v 18 hodin. Zvoní na něj
svědomitě a v každém počasí paní Hana
Johnová.
Mše sv. v kapličce na hřbitově ve Vysoké nad Labem bude v sobotu 28.12.
od 16 hodin.
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.

Připomínáme možnost nechat se operativně informovat o důležitých událostech zasílání informací formou SMS. Tato
služba bude využívána v důležitých případech, jakým byla například přerušení přívodu elektřiny počátkem prosince 2019. Přihlásit se k odběru můžete na webu obce v
levém menu: Informační SMS. Zprávy
obecního úřadu Vám následně budou chodit zdarma formou SMS na Váš mobilní
telefon.
Dotaci na dětské hřiště Na Rybníku a na
workoutové hřiště u sportovní haly jsme
letos nedostali. Další kolo žádostí má být
vypsáno na jaře 2020. Uvidíme, možná to
postavíme bez dotace, ono je to leckdy
jednodušší.
V přípravě stavby víceúčelového obecního
domu jsme nepokročili, nějak na to letos nezbyl čas. Máme v plánu do
jara objet několik obecních úřadů v okolí, abychom se inspirovali. Pak zadáme studii, z které
poté vzejde vlastní projekt.

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!
Obec se stala konečně vlastníkem
pozemku pod křížkem u silnice ve směru na Opatovice. Původní majitelka pozemku je mrtvá více než 130 let, přesto (či spíš
právě proto) nebylo jednoduché ho získat.
Tím padla poslední překážka pro rozšíření
silnice od truhlárny k mostu. Podle našich
informací je požádáno o stavební povolení,
investorem je vlastník silnice, Královéhradecký kraj. Doufejme, že stavba proběhne
brzy, provoz na této silnici je enormní.
Jiří Horák

Žádost o dotaci na kompletní
výměnu veřejného osvětlení
jsme v termínu podali. Celkem
se jedná o výměnu 285 svítidel
za moderní LED svítidla v celkové částce více než 3 miliony
korun. Touto výměnou ročně
uspoříme cca 50 MWh elektrické
energie.

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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