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

Slovo starosty, informace o aktuálním dění v obci
Vážení spoluobčané!
Letošní jaro přineslo celkem obvyklé počasí a velmi neobvyklé zážitky způsobené
organismem, jehož velikost se udává okolo
120 nanometrů, tedy 120 milióntin milimetru. Nepředstavitelně malý organismus,
viditelný pouze speciálním mikroskopem,
dokázal ovlivnit celosvětové dění, ekonomiku i politiku.
Přes občas zmatené pokyny „shora“ proběhla první polovina roku celkem poklidně.
V polovině března jsme zvládli uzavření
školky, sportovišť, hospod, obecního úřadu
a dalších institucí, zvládli jsme i jejich postupné otevírání v polovině května. Nosili
jsme vlastnoručně ušité roušky, dezinfikovali co se dalo a - věřím, že to není jen můj
dojem - více jsme si pomáhali. Nejen šití

roušek a jejich rozdávání zdarma (v minulém zpravodaji mi ze seznamu dárců vypadla paní Klazarová - děkujeme!), ale i vzájemná vstřícnost, pomoc s nákupem,
obstaráním věcí či informací atd. Možná,
že vědomí „společného nepřítele“ nás
donutilo se chovat méně individuálně a
více pospolitě tak, jak to máme asi někde
zakódováno v kolektivní paměti.
V polovině dubna proběhla fáma, že v obci
je ohnisko epidemie, počty nakažených
jdou do desítek a hrozí celková karanténa
pro celou obec. Že pomalu už nastupuje
armáda a neprodyšně nás uzavře. Krajská
hygienická stanice v Hradci Králové nám
na náš dotaz rychle a věcně odpověděla,
že přesná čísla nebo jména osob nám
sdělit nesmí, ale že počet pozitivních osob

Fotografoval Pavel Švajdler dne 21.4.2020 a přidal následující komentář: Fotka je z Milíře,
přibližně v polovičce kopce vpravo po schodech nahoru. Takhle zakřivený strom mě vždycky
fascinuje a tak jsem si vzal s sebou foťák, že ho nafotím. Fotka se mi líbí, vyšla hezky. Ale
konec třešně je smutný. Buď se o její zkázu postarala sama příroda a nebo něčí ruka. Horní
větev je zcela pryč, ulomená a myslím, že strom jako takový už nevydrží... O to větší mám radost, že jsem to "stihnul".

Strana 1

v obci je spočítatelný na jedné ruce. V
současné době jsou všichni zdraví a mají
negativní testy, tedy nemohou nikoho nakazit.
Média nás seznamují s katastrofálními
vizemi „světa po koronaviru“, od druhé vlny
epidemie na podzim až po celosvětový
krach ekonomiky. Je třeba to brát s rezervou. Někde jsem četl krásnou větu, se
kterou vřele souhlasím: „Nejlepší vakcínou
proti koronaviru je zdravý rozum“.
Pro obec nejvíce hmatatelným důsledkem
epidemie je snížení příjmů obce z daňové
výtěžnosti, odhaduje se propad o 30%.
V našem případě se jedná o částku několika milionů korun. Naštěstí máme z minulých let naspořeno, takže nemusíme, na
rozdíl od mnoha jiných obcí, rušit
plánované investiční akce.
Během prázdnin a září proběhnou dvě
hlavní letošní stavební akce: Oprava uličky
od čp. 180 k čp. 64 a Oprava chodníku
od křižovatky k prodejně. Celkový náklad na obě akce je cca 3,5 milionu
korun bez DPH, obě provede osvědčená
stavební firma Stavo a Sachs Kukleny
s.r.o., vítěz výběrového řízení.
Kompletní
rekonstrukci
veřejného
osvětlení provede firma Lamberga s.r.o.
za cenu 2,1 milionu korun bez DPH, s padesátiprocentní dotací od ministerstva
průmyslu. Takže na podzim 2020 budeme
mít všude nové LED osvětlení s poloviční
spotřebou elektrické energie.
Jednáme o dotaci na odkup kanalizace
a vodovodu v nových lokalitách. Ve
státním rozpočtu na rok 2020 je na související účely alokována téměř miliarda korun. Dle vyjádření ministerstva zemědělství
probíhá upřesňování podmínek dotačního
titulu. Cílovým stavem pro nás je samozřejmě sjednocení vlastnictví infrastruktury do
rukou obce.
Přeji všem krásné léto, plné sluníčka a
pohody!
Ing. Jiří Horák, starosta

Co se děje v okolí - připravuje se spalovna a snížení minimálního průtoku Labe
Občané i někteří kolegové se mě ptají, zda
vím něco nového ohledně plánované spalovny v Opatovicích. Odpovídám, že nemáme nové informace, Elektrárna Opatovice (dále „EOP“) či jiný investor
projekt spalovny či ZEVO (zařízení na
energetická využití odpadu) připravuje.
Až budou jasné parametry, tak nám EOP
projekt předloží a my se k tomu vyjádříme.
V naší obci funguje Spolek Vysoká, což je
skupina zdejších aktivních občanů, kteří
mají zájem o okolní dění. Lidé z uvedeného Spolku se rozhodli, že už nechtějí čekat
a počátkem června 2020 oslovili Statutární
město Hradec Králové s žádostí o informace dle 123/1998/ Sb., Zákon o právu na
informace o životním prostředí. Ptají se mj.
na soulad plánu odpadového hospodářství
města HK s budoucím využitím tohoto
odpadu pro spalovnu. To je totiž klíčové zda obce půjdou cestou maximální separace komunálního odpadu, která jednoznačně vede ke snižování množství spalitelného odpadu využitelného jako palivo
pro spalovny. Dopis jsme se souhlasem
Spolku rozeslali do okolních obcí s tím, že
by bylo dobré oslovit s podobnou žádostí o
informaci i Statutární město Pardubice.
V médiích několikrát proběhla zpráva o
tom, že EOP pokračuje v přípravě projektu. Na iDNES dne 25.5.2020 vyšel obsáhlý
článek, z něhož vybíráme:
„Přestože navenek se nic neděje, v těchto
dnech zesílila iniciativa, jež má jasně vytyčenou metu: stavbu velké spalovny odpadu v Opatovicích nad Labem. Dokonce
velké tak, že by ji měla krmit celá hradubická aglomerace a podle některých by jí
ani to nestačilo.“
„Hradec spalovnu v žádném případě nepotřebuje, nejsme ani schopni ji nakrmit
dostatkem odpadu, takže se domnívám,
že by se sem musel vozit i z jiných lokalit.
To je pro nás samozřejmě nepřijatelné,“
zdůraznil náměstek primátora pro oblast

životního prostředí Martin Hanousek
(Změna a Zelení).
„V současné době se jeví jako nejpravděpodobnějším řešením postupné náhrady výkonu dosluhujících bloků plyn, ideálně v kombinaci s doplňkovým energetickým užitím odpadu. Tímto přechodem
společnost nejen zefektivní provoz, ale
významně přispěje ke zlepšení kvality
ovzduší v kraji,“ dodává mluvčí elektrárny.“
Možná jste zaregistrovali opakovaná jednání sněmovny o novém odpadovém zákoně, které probíhají v těchto dnech. Postupné navyšování poplatků za skládkování (ze současných 500 korun za tunu až
na 1850 korun v roce 2029) a zvyšování
povinného procenta separace, to je na
první pohled logický motivační nástroj pro
obce a občany. V současné době se udává průměrná vytříděnost komunálního
odpadu 28 - 38%, v naší obci jsme vytřídili
vloni téměř 50%. Ale už za 4 roky, podle
vládního návrhu, máme třídit minimálně
70% komunálního odpadu, za 6 let 75%,
jinak nedosáhneme na státní bonusy. Nabízí se otázka, proč takovýto přísný limit,
když EU požaduje 60% pro rok 2030? Ale
budiž, třeba to většina obcí splní (silně
pochybuji). Ovšem znamenalo by to, že
produkce komunálního odpadu po vytřídění bude zhruba poloviční oproti dnešku proč tedy vůbec stavět spalovnu, ve
které nebude co spalovat??? Nebo se
bude spalovat vytříděný odpad, pro který
nebude jiné využití? Nebo je to jinak a v
důsledku nový zákon nahrává spalovnám,
protože obce rezignují na nesplnitelné
limity, přestanou separovat a vše se začne
spalovat? Nebo se počítá s dovozem odpadu z jiných míst regionu nebo dokonce
ze zahraničí? Toto otázky zodpoví čas.
Problematiku sledujeme, poslali jsme písemné připomínky k zákonu všem 200
poslancům Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Na informačním portálu o projektech s
potenciálním vlivem na životní prostředí:
https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr

byla dne 17.6.2020 zveřejněna informace
o probíhajícím řízení iniciovaném EOP
pod názvem Změna parametrů integrovaného povolení v ukazateli zůstatkový
průtok pod Opatovickým jezem.
Úmyslem je získat povolení snížit minimální průtok v Labi pod Opatovickým jezem
ze současných 5 m3/sec na 3 m3/sec,
přičemž povolený nátok do elektrárny je
zachován na max. 11,6 m3/sec. Elektrárna
má problémy zejména v létě, kdy je teplo,
technologie potřebuje chladit, a v řece
bývá málo vody. Takže pokud by požadované povolení dostali, ve výsledku by ¾
vody odtekly do EOP (vrátí se do Labe po
cca 6 km ohřáté o několik stupňů, což v
létě je samozřejmě špatně) a v řece pod
splavem by zůstala pouze ¼ toho, co přiteče od Hradce Králové! Myslím, že všichni, co u Labe žijeme, bychom rádi naši
řeku viděli v co nejlepším stavu a plnou
života. Uvedený záměr je z tohoto pohledu
přinejmenším diskutabilní.
Obec Vysoká nad Labem byla dodatečně,
až po naší urgenci, zařazena do seznamu
obcí dotčeným tímto záměrem. Vzhledem
k tomu, že v našem katastru leží zcela či
částečně Opatovický jez a několik kilometrů Labe, je jasné, že tento záměr se nás
velmi týká.
Dotčené obce mohou zaslat svá stanoviska do 20.7.2020, za naši obec určitě svůj
názor zašleme.
Důležité: k záměru se může vyjadřovat i
veřejnost a v podstatě kdokoli, kdo se
cítí dotčen připravovaným záměrem,
může poslat písemné stanovisko na
Krajský úřad Pardubického kraje.
Podrobné informace jsou zveřejněny například na úřední desce obce Vysoká nad
Labem, do dokumentace lze nahlédnout i
přímo na úřadě.
Jiří Horák

Odpočívka u Bukoviny nebude!
V souvislosti se stavbou dálnice D 35 měla
mezi obcemi Bukovina a Borek vzniknout
„odpočívka“, tedy parkoviště s kapacitou 24
míst pro osobní auta, 14 pro kamiony, čtyři

pro autobusy a tři pro karavany. Proti zamýšlené výstavbě odpočívky vznikla petice,
se kterou jsme vás rovněž seznámili prostřednictvím zpravodaje v loňském roce.
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Nyní máme dobrou zprávu - odpočívka
nebude! ŘSD jako stavebník dálnice
stáhlo svou žádost o stavební povolení pro
uvedenou odpočívku.

Podrobné pokyny ke správnému třídění komunálního odpadu
Na předchozí straně jsme Vás informovali o zvyšujících se nárocích na třídění
komunálního odpadu. To, jestli vyhoví-

žlutý pytel
plasty
červený pytel
nápojový karton
zvonové kontejnery na sklo
šedé kontejnery
na kov
Zelené kontejnery na bioodpad
černé kontejnery
na jedlé oleje

ní. Níže uvádíme podrobné pokyny.
Uvítáme Vaše podněty ke zlepšení
systému!
Jiří Horák

PATŘÍ

NEPATŘÍ

noviny, časopisy, reklamní letáky, kartony,
sešity, papírové obaly, krabice složené nebo
roztrhané na menší kusy, balící papír, lepenka,
kancelářský papír
sešlápnuté PET lahve, plastové nádoby, lahve, kelímky, sáčky a folie, čisté plastové obaly
od mléka, jogurtů a ostatních mléčných výrobků, plastové tašky, prázdné plastové obaly od
šampónů, kosme)ky, čis*cích a pracích prostředků, menší kusy čistého polystyrénu,
CD/DVD obaly

mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír,
uhlový a voskový papír, použité dětské pleny,
nápojový karton, papírové kapesníky a
ubrousky

způsob separace

modrý pytel
papír

me těmto, až nesmyslně přísným nárokům, bude záležet zejména na Vás,
občanech, na Vaší svědomitosti při třídě-

krabice od džusů, mléka, vína, mléčných výrobků. Obal je vždy potřeba sešlápnout!
lahve všeho druhu, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin. Patří sem také tabulové
sklo z oken a ze dveří. Pokud jsou vedle sebe
zelený a bílý kontejner, vhazujeme do bílého
čiré sklo a do zeleného sklo barevné
plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby,
alobal, kovové zátky, víčka, krabičky, hřebíky,
šroubky, kancelářské sponky a další drobné
kovové odpady

bakelit, guma, PVC, linoleum, molitan, pneuma)ky, novodurové trubky, plastové obaly od
chemikálií,olejů a barev

do pytle nepatří nápojové kartony se zbytky
potravin
keramika a porcelán, autosklo, zrcadla, drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla. Vratné
zálohované sklo patří zpět do obchodu.
plechovky od barev, tlakové nádobky se zbytky nebezpečných látek, domácí spotřebiče a
jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů

posekaná tráva, lis*, zbytky ovoce a zeleniny,
menší větve

prkna, drny, dřevotříka, kos), peřiny. Velké
větve je třeba předem naštěpkovat!

použité rostlinné jedlé oleje z vaření a fritování, nalité do PET lahve a uzavřené

motorové a hydraulické oleje.
Nelijte olej přímo do kontejneru!

Aktuality z oblasti obecní separace.
Bylo zřízeno nové sběrné místo na okraji
západního svahu, u kruhového objezdu.
Zatím je zde kontejner na bioodpad, na
sklo a na kovy. Všechny zdejší kontejnery
bývají dříve naplněné než ostatní, odpad
se poté hromadí vedle nich. Prosíme, v
takovém případě neodkládejte odpad
vedle kontejneru, ale dovezte ho na
jiné sběrné místo.
V závěru loňského roku jsme z dotace
rozdali občanům cca 250 kompostérů.
Očekávali jsme, že se to projeví na úbytku množství bioodpadu, ale, nevím, jak je
to možné, bioodpadu stále přibývá. Dělají
nám problém velké větve, které zcela
zaplní kontejner. Prosíme, velké větve
předem pořežte nebo si domluvte na
obecním úřadě zapůjčení štěpkovače
zdarma!
Pytle se separovaným odpadem připravte
na svozové místo nejlépe ve středu večer
nebo ve čtvrtek brzy ráno. Od 7 hodin od
rána se pytle začínají svážet, pokud je

připravíte déle, může se stát, že Vám je
naši zaměstnanci nevyvezou! Obvyklá
výzva: Prosíme, zavazujte pytle se separovaným odpadem a dbejte na jejich
naplněnost! Poloprázdné či nezavázané pytle nebudou vyvezeny!
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!
Připomínám, že veškerá zde uvedená
separace se týká komunálního odpadu,
tedy odpadů od fyzických osob - občanů
obce. Firma podle platné legislativy jako
podnikatelský subjekt nesmí využívat
obecní popelnice a systém separace!
A to ani v případě, že sídlo firmy je v obci
a statutární zástupce má zde trvalý pobyt
a za svoz odpadu pravidelně platí.
Firmy toto většinou řeší smluvně přímo
se svozovou společností, tuto smlouvu
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pak musí doložit při případné kontrole.
Pro Vaši informaci: v roce 2019 naši
občané vyprodukovali téměř 500 tun
komunálního odpadu.
Z toho (zaokrouhleně):
- směsný komunální odpad 250 t
- bioodpad 150 t
- plasty 30 t
- papír 30 t
- sklo 12 t
- velkoobjemový odpad 12 t
- textil 6 t
- nebezpečný odpad 2 t
- oleje 2 t
- nápojové kartony 1t
- kovy v kontejnerech 1t
Pro podrobnější informace o separaci
volejte
kancelář
obecního
úřadu:
495580130.
Děkujeme za to, že svědomitě třídíte separace kolem 50% je vysoce nad
celorepublikovým průměrem!
Jiří Horák

Zprávy z fotbalového oddílu FK Vysoká nad Labem
Po delší nucené pauze
jsme se vrátili do normální doby. Začalo se opět
trénovat a rozjela se sezóna. Jak se říká:
„pozdě, ale přece“.
Sportovní areál opět ožil. Kdo má zájem
může zhlédnout přípravné utkání nebo
pohárové zápasy ať dětí tak i dospěláků.
Během přestávky se nadále řešila
spousta věcí ohledně správného chodu
klubu. V průběhu sezóny došlo k obměně části vedení klubu, současným předsedou klubu byl zvolen Zeman Marek,
místopředsedou Dejnožka František,
hospodářem Daňo Vladimír, členové
výboru jsou Škvrna Tomáš a Píša Miroslav ml., sekretářem se stal Solich Michal.
V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat, rádi odpovíme. Naším
cílem je společně s trenéry dále rozvíjet
sport, který nás baví. Tímto bychom
chtěli poděkovat Janě Daňové a Ivošovi
Vyleťalovi za údržbu areálu a hlavně za
výborně připravený trávník, kterému
nucená pauza velice prospěla. Obrovský

dík patří rodičům a všem příznivcům
naší kopané. Přejeme všem klidné
prázdniny.
Vedení FK Vysoká
Starší přípravka
Jak zde již zaznělo, konečně se nám
alespoň část sezóny rozjela. Tréninky
jsou v plném proudu a uskutečnila se i
přípravná utkání. Dětská radost na hřišti
je vidět na každém kroku. Už při vstupu
na trávník, kdy kopačka se lehce zaboří
a balón odskočí, hned je svět veselejší.
Děti ihned začali s fintičkami, které se
doma naučili, a každý se začal ihned
předvádět, co dokáže. Toto jsou momenty, proč nás to tak baví.
Po uplynutí prázdnin nás čeká změna v
herním systému. Budeme již hrát na
polovinu hřiště systémem 7 + 1. V přípravných utkáních to již praktikujeme a
tréninky jsou tomu také uzpůsobeny.
Zde je vidět největší posun. Dětem velké
hřiště nedělá problémy a předvedená
hra je pro oko diváka „koukatelnější“.
Určitě nás všechny čeká další práce na
rozvoji dětí ve hře, ale jistě to zvládneme. Velice si vážíme zájmu dětí, kteří v

hojném počtu stále chodí. Vydržte i nadále! Všem velice děkujeme za přístup,
ochotu a náklonost. Také přejeme krásné prázdniny a budeme se těšit na letní
soustředění. Nezbývá než dodat:
„Gólům zdar!“
Trenéři – Libor, Štěpán, Tomáš
Minipřípravka
Po pauze vyvolané koronavirem začala
minipřípravka dne 13.5.2020 opět trénovat. Na dětech a rodičích bylo vidět, že
vynucená pauza byla již dlouhá, a o to
radostnější byl návrat na fotbalový trávník. Snažíme se pro děti domlouvat přátelské zápasy s kluby z Hradce Králové
a okolí, např. jsme hráli dne 27.5.2020 s
Malšovou Lhotou či 28.5.2020 se Slávii
Hradec Králové.
V červnu, konkrétně v sobotu 6.6.2020,
jsme pak byli na turnaji ve Vítězné u
Dvora Králové, kde se za náš klub zúčastnily 3 týmy, tj. celkově 17 dětí. I přes
nepřízeň počasí si děti turnaj moc užily a
k vidění bylo mnoho gólů a krásných
akcí. Fotbalu zdar a krásné prázdniny
všem!
Michal Solich, trenér

Taktickou přípravu starší přípravky vede Libor Drábek

Minipřípravka na turnaji ve Vítězné 6.6.2020

Dětské i workoutové hřiště je dokončeno, možná zpětně dostaneme dotaci...
V polovině května dokončila firma MONOTREND montáž workoutových prvků ve
sportovním areálu i herních prvků pro děti
v lokalitě Na Rybníku. Hřiště je možno
využívat, za předpokladu dodržování pravidel bezpečnosti a běžné ohleduplnosti.

Obě hřiště jsou certifikovaná a splňují Na hřišti Na Rybníku je v provozu
vše, co splňovat mají.
mlhoviště a sprcha pro zchlazení v nadJen pro zajímavost: na obě hřiště jsme cházejících horkých dnech. Nad posezevloni žádali o dotaci, naše žádost byla ním se připravuje pergola, která bude
zamítnuta z důvodu velkého převisu zá- dávat stín, než vyrostou okolní stromy.
jemců. A v polovině června 2020 přišel Přidali jsme provozní řád a zákaz vstupu
dopis, že nám dotaci přidělili, v rámci ně- psů - prosíme o dodržování! Jiří Horák
jakého přerozdělování peněz! Nyní prověřujeme, zda vyhovíme podmínkám, protože mezitím už to máme samozřejmě postaveno levněji a trochu jinak.
Takže klasika - zmatek a nejistota, protože při porušení podmínek dotace nejenže
bychom přišli o dotaci, ale ještě můžeme
platit penále. Mnoho starostů už rezignovalo na veškeré dotace a raději si vše
hradí přímo z rozpočtu.
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Dotace obce na nákup nádrží na zachytávání dešťové vody - příspěvek tisícovka na nádrž!
Státní fond životního prostředí (dále
SFŽP) vypsal již před
několika lety program
Dešťovka, který je určen
pro vlastníky nemovitostí
a podporuje druhotné využívání dešťové
vody (více informací se dozvíte na
https://www.dotacedestovka.cz/).
Jsou v zásadě možné tři způsoby:
• Zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady – dotace až 55 tisíc korun
• Akumulace srážkové vody pro zalévání zahrady i splachování v domácnosti – dotace až 65 tisíc korun
• Využití vyčištěné odpadní vody jako
vody užitkové s možným využitím
vody srážkové – dotace až 105 tisíc
korun
Výše dotace je do 50% uznatelných nákladů, což „se vyplatí“. Přesto zájem
občanů není příliš velký, možným důvodem je to, že jim administrace žádosti
připadá složitá.

Oslovili jsme SFŽP s dotazem, zda by
obec mohla nějak zprostředkovat občanům získání dotace na nákup nádrží na
dešťovou vodu, podobně jako tomu bylo
vloni při nákupu kompostérů. Odpověď
zněla, že to nelze, každý žadatel musí
jednat samostatně.
Zastupitelstvo obce na svém posledním
zasedání diskutovalo o možnostech, jak
pomoci zadržovat vodu v krajině. Zastupitelé se shodli, že nejjednodušší možností je přispět občanům nákup nádrže
1000 litrů „pod okap“, a to bez využití
jakékoli státní dotace. Cena jedné nádrže se pohybuje od 3
tisíc
korun
(repasovaná) do 7
tisíc korun (nová).
Proto se zastupitelstvo obce na
svém řádném zasedání
dne
29.6.2020 rozhodlo vypsat následující
dotační titul:
DĚŠŤOVKA VYSOKÉ NAD LABEM:

1. občan si zakoupí nádrž o kapacitě
minimálně 1000 l - viz ilustrační foto.
2. požádá obec o dotaci
3. přílohou žádosti bude doklad o koupi
(faktura) se jménem žadatele - vlastníka nemovitosti v obci
4. další přílohou bude čestné prohlášení, že nádrž bude využita na zachytávání dešťové vody na území obce
5. po kontrole žádosti a příloh bude
žadateli vyplacena dotace ve výši
1000 korun na jednu nádrž.
6. maximální počet nádrží jsou 3 na
jedno číslo popisné.
7. dotace se budou vyplácet postupně,
podle pořadí žádostí, do vyčerpání
rozpočtu, což je 150 tisíc korun
O dotaci lze žádat od 3.8.2020 do vyčerpání rozpočtu, nejdéle do 30.11.2020.
Podmínky čerpání dotace mohou být
ještě upraveny. Podrobné informace
osobně na obecním úřadě nebo zde:
https://www.vysoka-nad-labem.cz/dotaceposkytovane-obci
Jiří Horák

Co nového u hasičů?
Co nového u hasičů?
V poslední době se
hasiči nenudili.
Dne 16.5.20 proběhl v
naší obci sběr starého železa, tímto
bychom chtěli poděkovat všem občanům, kteří se zapojili. Dále děkujeme
panu Pourovi z firmy NAPOS, který nám
zdarma přistavil a následně odvezl plný
kontejner.
Dne 14.5.2020 nás kontaktoval pan Tichý a poprosil naší jednotku hasičů o
pomoc s přesunutím a následnou likvidací včelstev, která byla napadena

sběr železného šrotu

včelím morem. Včelstva jsme za pomocí
pana Picka, který poskytl techniku, přesunuli na plochu za hřbitovem, kde byla
za pomoci našich hasičů zapálena. Vše
bylo řádně nahlášeno na HZS a naše
jednotka dohlížela, aby se oheň nerozšířil.

Soptíci.

Při přesunu a následném pálení byla
přítomna paní ze Státní veterinární správy a vše dokumentovala, aby bylo vše
dle platných předpisů. Následně bylo
místo našimi hasiči za pomoci pana
Salavce a pana Coubala uklizeno. Zasahovali L. Rudolf, T. Salavec, L. Motyčák,
D. Krám

Pokud budete potřebovat POMOC Vysockých hasičů, volejte 607 059 398 L.
Rudolf, D. Krám, T. Salavec. Případně
tísňovou linku 112.

Letos z důvodu koronavirové krize jsme
na jaře nezahájili kroužek našich Soptíku. S dětmi začneme na podzim, kdy
doufáme, že tato nešťastná doba bude
za námi a můžeme se jim naplno věnovat.

Lukáš Rudolf velitel SDH Vysoká nad
Labem

Pálení včelstev napadených morem včelího plodu

Provoz sportovního areálu, preferujeme bezhotovostní platby
Od 25. května 2020 fungujeme v plném
režimu. Kompletní ceník nájmu sportovišť je zveřejněn na webu obce a je k
dispozici také poté, co se přihlásíte do
elektronického rezervačního
systému:

https://www.vysoka-nadlabem.cz/rezervacni-system
Důležité: pro úhradu nájmu sportovišť používejte, prosím, výhradně
bezhotovostní platbu na zvláštní účet,
dle
pokynů
na
webu
obce:
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https://www.vysoka-nad-labem.cz/
sportovni-areal. Podrobné informace
dostanete u manažerky areálu, p. Miloslavy Marečkové, tel: 720 991 415,
E-mail: sport@vysoka-nad-labem.cz
Jiří Horák

BASKETBALISTÉ V PLNÉM TRÉNINKU
Po nucené přestávce
způsobené čínským virem
jsme opět v plném nasazení. Všechny dětské
týmy i družstva dospělých využívají
skvělé tréninkové možnosti v našem
sportovním areálu. Výpadek v přípravě
byl na hráčích znát, ale po měsíční

přípravě se už všechno srovnalo.
Všichni v klubu jsme si v době karantény
uvědomili, jak moc nám pohyb chyběl a
jak nudný je život bez sportu.
Do nové sezóny 2020/2021 máme přihlášeno do soutěží sedm družstev dětí v
kategoriích: U10, U11, U12, U13, U14,
U15, U17. Tři družstva nás budou
reprezentovat za dospělé: ŽenyVČL, Muži “B”- okresní přebor,
Muži “A”- 2. liga. I když minulá
sezóna nebyla dohrána až do konce, zakončíme basketbalové snažení sportovním odpolednem s
dětmi i rodiči v hospůdce na hřišti.
Za uplynulou sezónu chci poděkovat všem hráčům, trenérům, rodičům, a také příznivcům basketbalu
ve Vysoké n.L. Už dnes se těšíme

Obranný blok pod našim košem

na další soutěžní ročník, který pro nás
začne v září, a věříme, že si najdete
cestu na basketbal i vy.
Pavel Pour

Soustředění při doskakování míče

Vítězný pokřik po utkání

Zprávy z Mateřské školy Vysoká nad Labem
Jaro je období, které máme určitě všichni rádi a těšíme se na něj. Hlavně takové

to sluníčkové, zpěvavé, veselé a rozkvetlé. Bohužel jsme museli vzhledem k
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epidemiologické situaci uzavřít mateřskou školu a současně zrušit plánované
akce včetně školy v přírodě.
Po znovuotevření postupně do kolektivního zařízení nastoupila více než polovina dětí. Předškoláci více pracovali samostatně, aby byli připraveni na vstup
do základní školy. Společně s mladšími
dětmi se seznamovali s projekty ,,Včely"
a ,,Myška třídí odpady", shlédli i v MŠ
divadelní představení ,,O kapitánu
Ploutvičkovi ", které se jim moc líbilo.
A na co se děti ještě mohou těšit? Nesmí chybět tradiční nocování ve školce
se soutěžemi, s hledáním pokladu, s
pyžamovou diskotékou. Společně s rodiči se rozloučíme s předškoláky na závěrečné besídce.
Přejeme všem dětem i jejich rodičům
slunné léto plné zajímavých zážitků a
odpočinku.
Iva Vlasáková, ředitelka

Cyklostezka „mechu a perníku“ měla první narozeniny!
přibližně dvě třetiny cyklistů, zbytek jsou
bruslaři a pěší. Největší vytíženost je o
víkendech okolo 16. hodiny, pro porovnání: v květnu 2019 projelo po cyklostezce necelých 16 tisíc lidí, v květnu 2020
už to bylo 26,5 tisíce, což je nárůst o
téměř 70%!

První etapa cyklostezky, která v budoucnu spojí dvě statutární města Hradec
Králové a Pardubice a stane se důležitou součástí mezinárodní Labské stezky,
má za sebou první rok provozu.

tárních měst Hradec Králové a Pardubice a Královéhradeckého i Pardubického
kraje. Stavba dalších úseků cyklostezky
se usilovně připravuje, celá trasa by
mohla být hotová do 3 let.

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. Celkový
rozpočet na stavbu této první etapy činil
31,5 milionu korun, z toho 27 milionů
korun pokryly dotace z evropských fondů, zbylou část doplnily příspěvky statu-

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 cca 14 měsíců existence cyklostezky jí prošlo či
projelo více než 270 tisíc lidí, z toho

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. V nedávné době také vznikl přímo na trase u lávky
přes slepé rameno i malý sezonní bufet.
Jiří Horák

Z historie obce - příběh „kulaka“ Vraného, padesátá léta a kádrové posudky
Je tomu 65 let, kdy bylo v rámci kolektivizace vesnice odsouzeno a uvězněno pět
zdejších hospodářů na 6 - 8 let. Jejich
majetek byl zabaven, pole a vybavení
hospodářství přešlo do majetku nově založeného zemědělského družstva. Celé
rodiny dostaly doživotní zákaz návratu do
domovské obce.
Příběh „kulaka“ Vraného byl snad nevíce
nespravedlivý. Rodina Vraných bydlela v
č.p. 3, což je poslední dům vpravo nad
sportovním areálem, s rozpadající se
stodolou. Major Josef Vraný byl v obci
autoritou a byl proti založení družstva, což
místním komunistům samozřejmě vadilo.
Rychle zapomněli na to, že v květnu 1945
zřejmě nasadil za vesnici a její občany
život. Při odvetné akci dne 7.5.1945 Němci obklíčili vesnici a zastřelili 4 naše občany a 6 Rusů s tím, že do zítřka Vysoká
musí vrátit pušky, které partyzáni sebrali
německé posádce ubytované v hostinci U
Salavců. Pokud je nevrátí, tak Němci postřílí celou vesnici. Major Vraný šel den
nato osobně na německé velitelství
vysvětlit, že Vysoká nemůže vrátit pušky,
protože je mají partyzáni někde u Holic.
Naštěstí to už nikdo neřešil.
Rodina Vraných se v roce 1955 odstěho-

vala někam ke Karlovým Varům. Syn majora Vraného chtěl studovat zemědělství
na vysoké škole. Tehdy, a koneckonců i
kdykoli před rokem 1989, bylo potřeba ke
studiu doporučení z místa bydliště - kádrový posudek. A pokud komunisté na
MNV (pro mladší - zkratka znamená Místní národní výbor), což je vlastně dnešní
obecní úřad, někomu doporučení nedali,
tak studovat prostě nemohl, ať byl jakkoli
nadaný. Zdůvodnění nedoporučujícího
posudku si můžete přečíst výše.
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Josef Varný mladší už 6 let v obci nebydlel, přesto dostal od představitelů své
rodné obce takový posudek, že to zřejmě
ovlivnilo celý jeho život.
Historii je třeba připomínat, aby se snad
neopakovala. Vidíme, jak komunistická
strana získává stále silnější pozici a v
podstatě se podílí na vládě v naší zemi.
Proto je dobře, že v médiích se vzpomíná
na smrt Milady Horákové. A proto zde
uvádíme i tento příběh.
Jiří Horák

Různé
Sekání zaplevelených nebo zarostlých
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!
Neděle by měla být dnem klidu. Nechte, prosím, hlučnou techniku v neděli
odpočinout - je to dobré pro sousedy i pro
Vás.
Sekání a údržba obecních pozemků je
v plném proudu. Letos to je obzvlášť
náročné, protože často prší a tráva roste
jako zběsilá. Takže se omlouváme, pokud máte dojem, že třeba před Vaší nemovitostí je neposekáno - určitě to je v
pořadí, jen zaměstnanci nestíhají.
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!
Přetlaková hala má za sebou první
sezónu fungování, demontovali jsme
ji počátkem dubna 2020. Náklady vyhodnotíme poté, co dostaneme vyúčtování
elektřiny a plynu. Plachta je složená ve
skládku vedle hřiště, nyní je plocha využívána jako běžné venkovní hřiště.
Opravu hlavního vodovodního řadu v
délce cca 220 m dolní části obce provedla a investovala společnost Královéhradecká provozní a.s ke konci loňského
roku. Tím měly přestat každoroční poruchy způsobené praskáním starého vodovodu. Bohužel, počátkem června praskla
voda v jiné části obce, poblíž opravené
části. Naštěstí se poruchu podařilo opravit „za chodu“, voda netekla jen asi půl
hodiny.

Připomínáme, že kovy z domácnosti
(plechovky, konzervy,..) se separují do
šedých kontejnerů na sběrných stanovištích, nikoli do pytlů, jak tomu bylo donedávna. Pytle plechovek občas nacházíme i na sběrném místě, což způsobuje
komplikace - prosíme o vložení jednotlivých plechovek do kontejneru. Děkujeme!
Sportovní areál navštěvuje množství
lidí, včetně „cizích“ cyklistů a turistů,
kteří přijedou po cyklostezce. Někteří z
nich se pohybují v místech, kde by neměli
být a chovají se „jako doma“ či hůř.
Připravujeme aktualizaci provozního řádu, který bude viditelně vyvěšen na více
místech. Prosíme zejména rodiče - hlídejte si své děti, aby se nevěšely na
sítě kolem hřiště, nejezdily na kolách po
trávě a neházely kamínky do trávy a na
hřiště. Děkujeme!
Jiří Horák

Zpřísňování předpisů o vypouštění odpadních vod, řešení kanalizace Podlesí
Část obce zvaná Podlesí není odkanalizována do obecní čistírny odpadních vod.
Původní domy mají septik či žumpu, nové
domy mají domovní čistírny. Odpadní
vody tečou původní smíšenou kanalizací
do melioračního příkopu v polích a tam
po cca 3,5 km do Labe. Příslušné vzorky
jsou pravidelně odebírány a rozbory jsou
v pořádku, do Labe teče v podstatě čistá
voda. Tento způsob odkanalizování má-

me povolený příslušnými orgány a máme
i platný provozní řád. Vše dosud bylo v
pořádku.
Ale doba pokročila, předpisy se zpřísňují
a my to musíme nějak uvést do souladu
se zákonem. Tento způsob si buď musíme obhájit nebo nalézt lepší řešení. Máme na to lhůtu tři roky. V první fázi proběhne zjišťování současného stavu.

Vážení obyvatelé Podlesí, připravte se,
prosím, na to, že v průběhu září Vás
osloví pracovník obce a bude zjišťovat
Houby rostou i na návsi!
způsob odkanalizování, tedy zda máte
Krásný hřib koloděj našel 15. června 2020 žumpu, septik či domovní čistírnu.
pracovník obce při sekání vzrostlé trávy
uvnitř oplocení trafostanice vedle dětského
hřiště u obecního úřadu, cca 8 metrů od
kanceláře.
Tento druh hřibu roste v symbióze s kořeny listnatých stromů, takže zřejmě vedle
stojící bříza zasahuje svými kořeny až pod
trafostanici.

Zároveň zakreslí do mapy přesné napojení Vaší přípojky, průměr trubek atd, prostě veškeré podrobnosti o kanalizaci. Získaná data pak předáme odborníkům a ti
nám navrhnou řešení. Možnosti jsou různé, např. přečerpávací stanice na stávající čistírnu, výstavba nové menší čistírny
nebo nejlépe - zlegalizovat původní stav,
kdy původní meliorační příkop funguje
jako 3 km dlouhá kořenová čistírna. Podobný typ čistírny se projektuje u rodinných domů nebo menších obcí a pracuje
bez jakýchkoli nároků na energie, což je z
pohledu ekologie ideální.
Jiří Horák

Vypadá to, že houbařská sezóna opravdu
začala!
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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