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

Slovo starosty, ohlédnutí za rokem 2020, přání do roku 2021
Vážení spoluobčané!
Rok 2020 je téměř za námi, těšíme se
na svátky, na volno, na setkání s rodinou
a s přáteli. A doufáme, že nám toto
bude umožněno, že nepřijde další vlna
epidemie a zákazů. Dovolte mi stručně
vzpomenout na některé události uplynulého roku a připojit přání na závěr.
Rok 2020 bude zřejmě navždy spojen
s
epidemií
viru
způsobujícího
onemocnění COVID- 19. První případ
byl dle oficiální statistiky v naší obci
zaznamenán dne 26.3.2020, maximum
případů „jarní vlny“ bylo v polovině
dubna, celkem šlo o 4 pozitivní testy, z
toho 3 s lehčím průběhem a jeden
člověk byl hospitalizovaný.
Od poloviny května byl klid, život se vrátil k normálu. V září ale přišla „druhá
vlna“ epidemie, která kulminovala na
přelomu října a listopadu, kdy mělo 33

našich občanů pozitivní testy a dva byli
hospitalizovaní s vážnými problémy.
V době vydání tohoto zpravodaje je
situace mnohem lepší, v polovině prosince je počet lidí s pozitivním testem lehce
spočitatelný na prstech jedné ruky. A za
to patří Vám, občanům velké poděkování - pokud se nám skutečně podaří
„zvítězit nad epidemií“, pak jen díky vzájemné spolupráci a ohleduplnosti.
Z pohledu společenského dění v obci
byl uplynulý rok velmi poklidný.
Nedělo se skoro nic. Kvůli epidemii byla
zrušena většina tradičních akcí, od pálení čarodějnic, přes dětský den až po
adventní tvoření a mikulášskou besídku.
Omezen byl sport i hospody, nebude
instalována přetlaková hala nad víceúčelovým hřištěm. A nebude ani tradiční
obecní ples v lednu 2021.
Na druhou stranu - podařilo se dokončit všechny plánované investice:

Adventní nálada na Milíři od Richarda Kotrby - fotografováno 3.12.2020
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kompletní výměnu veřejného osvětlení
za LED svítidla, opravu chodníku od
křižovatky k prodejně potravin Hruška,
opravu komunikace i kanalizace v dolní
uličce, před zimou ještě proběhla důkladná oprava spár a výtluků v komunikacích, to vše v celkové ceně téměř 7
milionů korun. Sportovní areál byl doplněn workoutovými prvky a bylo dovybaveno dětské hřiště Na Rybníku.
Jedním z důsledků současné situace,
způsobené jak virem, tak chaotickým
přístupem vlády, je drastické snížení
daňových příjmů obcí na jedné straně a
prudký nárůst nákladů na likvidaci odpadu na straně druhé. V roce 2020 byl
obecní rozpočet cca 23,5 milionu korun,
v následujícím roce počítáme s příjmy a
výdaji pouze 19 milionů korun! I proto
zastupitelstvo obce rozhodlo, po více
než 14 letech, navýšit místní poplatky,
konkrétně platby za popelnice (ze současných 380,- Kč na 500,- Kč) a za psy
(ze současných 50,- Kč na 200,- Kč).
Zároveň ale došlo k navýšení odměn v
motivačním programu, rovněž na 500
korun. Podrobnosti dále ve zpravodaji.
Přeji jménem svým i jménem celého
zastupitelstva obce všem našim
občanům pokojné a radostné prožití
Vánoc a v roce 2021 hlavně hodně
zdraví, fyzického i duševního!
Ing. Jiří Horák, starosta

Zamyšlení nad trendy likvidace komunálního odpadu, nahrává zákon spalovně?
Nově přijatý zákon o odpadech, účinný
od 1.1.2021 razantně navyšuje platby za
skládkování odpadu, což svozové firmy
samozřejmě budou přenášet na obce. V
současné době je poplatek za uložení
odpadu na skládku 500 korun za tunu,
příští rok to má být 800 korun a do
roku 2029 se má postupně navyšovat
až na 1850 korun za tunu! Zákon
rovněž stanovil systém slev či bonusů
pro obce, které budou dobře třídit odpady. Splnění podmínek pro získání těchto
slev je ale velmi obtížné a podle mého
názoru až nesplnitelné. Proto jsem
v rámci připomínkování zákona napsal
jménem naší obce dopis, kde jsem
na toto upozornil a žádal o přijetí pozměňovacího návrhu - viz text vpravo.
Bohužel, zákon byl přijat jen s minimálními změnami. Co to přinese přesně, to se
uvidí. Jisté je teď jen to, že likvidace
komunálního odpadu bude rok od
roku dražší. A jedním ze způsobů
likvidace je spalování.
Záměr postavit v Opatovicích nad
Labem spalovnu stále trvá. Už by ale
neměla mít kapacitu 96 tisíc tun ročně,
mluví se otevřeně o dvojnásobku. Před
několika měsíci vyšel na toto téma článek, ze kterého vybíráme:
„Plány na stavbu spalovny odpadu
v Opatovicích nad Labem ožily. I díky
postojům měst a obcí, které už nejsou
kategoricky proti tak jako před několika
lety. Hradecká koalice je nejednotná,
projekt však zcela zavrhuje už jen uskupení Změna a Zelení.
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.“
Zdroj: https://www.idnes.cz/
Problematiku sledujeme, oficiálně se
zatím nic neděje. Jakmile se objeví něco
konkrétního, pak Vás budeme samozřejmě informovat.
Jiří Horák

Adresováno poslancům Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Věc: pohled starosty obce na reálnost míry povinného třídění komunálního
odpadu v návrhu odpadových zákonů a na důsledky fungování navrhovaných zákonů

Vážení,
obracím se na Vás jako dlouholetý starosta Vysoké nad Labem, obce ležící v hradecko - pardubické aglomeraci. V současné době probíhá projednávání důležitých
odpadových zákonů. Jistě každý z Vás má k dispozici různé analýzy a důležitá data,
aby mohl správně rozhodnout při schvalování uvedených zákonů a pozměňovacích
návrhů. Dovolte i mě připojit svůj pohled a své zkušeností, a tím Vám možná pomoci
při případném rozhodování.
Obec Vysoká nad Labem má cca 1700 obyvatel, je typickou příměstskou obcí,
v těsném sousedství Hradce Králové. Systém svozu a separace odpadů „ladíme“
více než 10 let a dosahujeme nadprůměrných výsledků v množství i kvalitě
separovaných odpadů - podle naší statistiky vytřídíme téměř 50% směsného
komunálního odpadu (celorepublikový průměr je 38%). Máme zaveden pytlový sběr pro tři základní druhy separovaného odpadu, další položky separujeme
v „hnízdech“, jejich počet postupně navyšujeme. V loňském roce dostali všichni občané zdarma kompostéry na bioodpad, zdarma nabízíme štěpkování větví. Občany motivujeme i finančně - zavedli jsme „třídící bonus“ pro občany, kterým klesá množství
vyváženého komunálního odpadu.
Přes veškerou naši snahu i postupné navyšování nákladů na celý systém třídíme
necelou polovinu odpadů a neumím si představit, jakým způsobem a za jakou cenu
bychom vytřídili požadované tři čtvrtiny v roce 2027! Pro Vaši informaci: v naší obci
jsou náklady na hlavu cca 1 170 korun na občana ročně (celorepublikový průměr je
950 korun) což je téměř 10% obecního rozpočtu!
Tímto prohlašuji, že další nárůst třídění, až na požadovaných 75% v roce 2027 je
téměř nemožný, snad proveditelný za cenu enormních nákladů na celý systém,
což je pro obce fungující s péčí správného hospodáře demotivující. Zavedení
nesplnitelných limitů může mít za následek to, že obce rezignují a přestanou separovat!
Dopady současného návrhu zákona tedy mohou být přesně opačné, než je
(doufám) jeho smyslem: obce zvolí nejlevnější způsob likvidace odpadu, a to je spalování, neboli, jak se vzletně uvádí, energetické využití odpadu.
V sousedních Opatovicích nad Labem připravují spalovnu (tzv. ZEVO - zařízení na
energetické využití odpadu) již téměř 20 let. Dosud se to nepodařilo, díky odporu okolních obcí a jejich občanů. Jedním ze silných argumentů proti stavbě spalovny je
to, že, stručně řečeno, díky nárůstu separace nebude co spalovat. To se v
blízké budoucnosti, bohužel, může změnit, právě díky dopadům nových odpadových
zákonů, které zajistí trvalý přísun paliva pro spalovny. Podotýkám, že přibližně 1/3
hmotnosti odpadu je nespalitelná a stejně skončí na skládce - na rozdíl od vyseparovaných složek odpadu, které mohou být cennou surovinou pro další využití!“
S ohledem na výše uvedené se velmi přimlouvám za přijetí pozměňovacích návrhů předložených paní poslankyní Krutákovou, rovněž bývalou starostkou.
S úctou
Ing. Jiří Horák, starosta obce Vysoká nad Labem

Svítání Na Vinici fotografoval Milan Lacina
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Po 14 letech zvýšení poplatků - popelnice za 500 korun, pes za 200 korun
Zastupitelstvo obce na svém řádném
zasedání dne 7.12.2020 jednomyslně
rozhodlo o zvýšení místních poplatků,
konkrétně platby za popelnice (ze současných 380,- Kč na 500,- Kč) a za psy
(ze současných 50,- Kč na 200,- Kč).
Příčinou tohoto rozhodnutí je z jedné
strany avizovaný propad příjmů ze strany
státu a z druhé strany neustálé zvyšování nákladů na likvidaci odpadu. Vybrané
peníze od občanů pokryjí přibližně třetinu
celkových nákladů. V minulosti obec také
dostávala peníze za odevzdaný čistý
papír i plasty, nyní musí za obojí platit.
Zároveň ale došlo k navýšení odměn
v motivačním programu, rovněž na
500 korun.
Výše poplatků je stanovena obecně závaznými vyhláškami č. 1/2020 a 2/2020
Připomínáme, že platbu za likvidaci odpadu a poplatek za psy je nutno uhradit
do konce března 2021.
Preferujeme platbu převodem na účet.

1. Poplatek za likvidaci komunálního
odpadu
• 500,- Kč na osobu a rok (dospělí)
• 250,- 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
2021, kterou nalepí na popelnici. Známka
s letopočtem 2020 platí pouze do 31.
března 2021! Pokud po tomto datu nebude na popelnici nová známka, nebude
vyvezena!
2. Poplatek ze psů:
• 200,- Kč za jednoho psa ročně
• 300,- Kč za každého dalšího psa
Známky pro nově evidované psy budou
vydávány oproti úhradě poplatku.
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:
číslo popisné

Specifický symbol: 1340
Zpráva pro příjemce:
• platba za všechny osoby a psy na
uvedeném č.p. – do textu VŠE
• platba částečná – do textu jméno,
příjmení a rok narození osob/y, za
které částku hradíte a počet psů, za
které částku hradíte.
Př.: Jan Novák 1940, Jana Nováková
1965 a 2 psi (částka by tedy činila
250+500+200+300= 1250 Kč)
Na základě výpisu z účtu Vám pak bude
vydána známka na popelnici.
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
1. února
2021, po uzávěrkách
účetnictví. Děkujeme za pochopení.
Jiří Horák

Systém likvidace a třídění odpadů v roce 2021
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.
Svozový plán zveřejňujeme výjimečně jen
pro
první
čtvrtletí,
informace na další
období jsme zatím
nedostali.
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/svozodpadu.
MOTIVAČNÍ PROGRAM - kdo více
třídí, dostane odměnu! Při odběru
menšího než maximálního počtu nádob
(resp. známek) pro osoby trvale bydlící v
nemovitosti s jedním číslem popisným
bude těmto občanům poskytnuta odměna ve výši 500 korun na jednu neodebranou známku. Je ale nutno předem
uhradit poplatky v plné výši, odměna
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.
Nebo se stavte osobně v kanceláři.
• 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. Pokud máte
větší množství např. větví naloženo na
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vozíku, můžete ho přivézt přímo do
recyklačního dvora. Polabí a.s, „ve mlejnku“, poblíž hradecké ČOV. 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 nepotřebných věcí. Kromě toho mohou občané naší obce využívat sběrný
dvůr na adrese: Hradecké služby a.s.,
Bratří Štefanů 990, 500 03 Hradec Králové. Uložení starého WC ke kontejneru na
sklo opravdu není separace, ale
znečišťování veřejného prostranství a
může být pokutováno!
SBĚR STARÉHO ŠATSTVA pořádá
obec ve spolupráci s Diakonií Broumov
dvakrát ročně, pytle na šatstvo poskytuje
zdarma obecní úřad. Podobně jako
ostatní sběry je i tento včas avizován ve
zpravodaji, na webu i jinými obvyklými
způsoby.
Pro
uložení
šatstva
i obuvi lze využít i kontejner umístěný u
prodejny potravin.
SBĚR KOVŮ: drobné kovové věci
(konzervy, plechovky, hliníkové obaly,…)
můžete uložit do šedých kontejnerů na
sběrných místech, Odvoz větších věcí
bude organizován dle potřeby.
Jiří Horák

Cena za autobusy MHD stále roste, problémy, možnosti řešení
Autobusové spojení se sousedním Hradcem Králové je pro naši obec velmi důležité, to je jasné. Děti jezdí do škol, dospělí do práce, na nákupy, za kulturou.
Do naší obce zajíždějí autobusy MHD
linek č. 18 a 20. Frekvence a časy spojů
jsou beze změn již více let. Snažíme se
řídit zásadou: „Co funguje, nemá se měnit“. Bohužel, celková cena, kterou naše
obec platí, stále roste. V příštím roce
máme platit cca dva a čtvrt milionu
korun! To je téměř o milion korun více
než vloni!
Pro porovnání - ceny za poslední tři roky:
2019: 1,239 mil. Kč
2020: 1,883 mil. Kč
2021: 2,226 mil. Kč
Je důležité říci, že na úhradu této ceny
nám významně přispívá Královéhradecký kraj. Letos jsme dostali 571 tisíc korun a věříme, že podobnou částku do-

staneme i v příštím roce.
Hledali jsme možnosti řešení, spolu s
ostatním dopravně připojenými obcemi
(Předměřice, Lochenice, Stěžery, Běleč
a Divec) jsme požádali město Hradec
Králové o zachování stávající ceny. Žádosti nebylo vyhověno, nákladová cena
je údajně ještě vyšší.
Při současné ekonomické situaci jsou
pro obec naší velikosti uvedené náklady
velmi zatěžující. Financování obcí je v
nejistotě, v důsledku zrušení superhrubé
mzdy a dalších daňových změn a kompenzací. Konkrétně pro Vysokou nad
Labem počítáme s meziročním propadem příjmů o cca 20%, tedy v příštím
roce budeme mít menší příjmy o více
než 4 miliony korun!
Problém je téměř neřešitelný, pokud
nechceme rušit některé spoje. To je až
zcela krajní případ. Ale napadlo nás
využít regionální autobusy linky Hradec
Králové - Pardubice, které v
současné době staví pouze
na zastávce u hostince U
Salavců a jsou plně hrazené
krajem.
Oslovili jsme Pardubický i
Královéhradecký kraj s dotazem, zda by tyto autobusy
mohly zajíždět až na točnu.
Pak by se mohly redukovat

některé málo vytížené spoje MHD, které
jedou v podobných časech jako tyto regionální autobusy. Ovšem, jak víme všichni, jsou v těchto autobusech jiné ceny
jízdného, neplatí zde časové jízdenky
MHD a v katastru Hradce Králové tyto
linky jedou po jiné trase (zajíždějí na
autobusové nádraží - Terminál).
Je třeba zdůraznit, že určitě chceme
zachovat linky, kterými jezdí hodně
cestujících, což jsou typicky „školní“
autobusy MHD - ty pojedou i v budoucnu beze změn.
Jednání jsou teprve na počátku, případné změny by nastaly zřejmě až na podzim 2021.
Je pro nás velmi důležité vědět, jak by
na tuto změnu reagovali občané obce.
Proto jsme připravili anketu pro zjištění
zájmu a budeme velmi rádi, když věnujete několik minut svého času odpovědi na
níže uvedené otázky.
Jiří Horák

Anketa o využívání autobusů MHD a regionálních autobusů linky Hradec Králové - Pardubice
Prosíme, zaškrtněte Vaši odpověď, případně odpovězte podrobněji vlastními slovy. Odpovědní lístek doručte na obecní
úřad do 6. ledna 2021, případně oskenujte a pošlete E-mailem na starosta@vysoka-nad-labem.cz.
Lze odpovědět i elektronicky na https://www.vysoka-nad-labem.cz/anketa/. Děkujeme!

ANKETNÍ LÍSTEK
Pokud by došlo k náhradě některých autobusových linek MHD č. 18 a 20 na trase Vysoká nad
Labem - Hradec Králové regionálními autobusy linky Pardubice - Hradec Králové, pak:
☐ budu tyto autobusy využívat
☐ nebudu tyto autobusy využívat, důvodem je:
☐ cena a systém jízdného
☐ jiná trasa a zastávky autobusů než MHD
☐ horší spolehlivost provozu
☐ jiný důvod (prosím uveďte): …..………………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………………………………………………………
☐ je mi to jedno, autobusem nejezdím, protože (prosím uveďte důvod): …………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………...……………………
Jméno, příjmení (nepovinné):…………………………………………………………………………………………………...
Telefon a E-mail pro případnou komunikaci o problému (nepovinné):………………………………………………………
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Fotbalový klub FK Vysoká nad Labem
Slovo úvodem:
V této době nezbývá,
než Vám všem moc
poděkovat za podporu a
náklonost k naší kopané, kterou tak moc
všichni potřebujeme. Již

se těšíme na brzké setkávání na našem
krásném hřišti. Tato doba je pro nás
všechny velice náročná, a to nejen pro
děti, ale hlavně pro dospělé. Z nich se
najednou stali krom rodičů také učitelé i
trenéři. Za to vše moc děkujeme.
Začíná se nám blýskat na lepší časy, a

tak si přejme, aby to vše vydrželo co
nejdéle.
Nezbývá než Vám všem popřát krásné,
klidné a pohodové vánoční svátky.
V novém roce hlavně pevné zdraví a
fotbal ať nás stále baví .
Vedení FK Vysoká nad Labem

FK Vysoká nad Labem - mladší žáci
Jak víte, všichni jsme se moc těšili na
novou sezónu. Bohužel vlivem další vlny
pandemie, se vše opět zastavilo a nám
nezbývalo než jenom čekat. Chlapci a
dívka
se
připravovali
doma
v individuálních trénincích, které jim byly

přes mobilní aplikace zasílány. Na toto
vše jste vy rodiče dohlíželi a zato vám
moc děkujeme!
Vypadá to, že se situace vrací malými
krůčky do normálu. A proto si přejme,
aby nám všem tato lepší doba vydržela

co nejdéle. Venku se začalo trénovat a
ta radost z kopání do kulatého nesmyslu
se nedá ani popsat. Děti se po dlouhé
době setkali se svými kamarády. Všichni
se zároveň těšíme na další možné měření sil v podobě utkání se soupeři. Všem
nám to již teď moc chybí. Jak se říká
„hlavu vzhůru a bude lépe“.
K vánočním svátkům Vám všem přejeme
pohodu, klid a také spoustu radostných
chvil se všemi blízkými. Do nového roku
hodně štěstí, hlavně pevné zdraví a také
pořádný výkop tím správným směrem 
přejí trenéři: Libor, Štěpán, Tomáš.

Spodní řada z leva: Škvrna Jáchym, Handlová Valentina, Vítek Jakub
Vrchní řada z leva: Halbich Šimon, Rydlo Martin, Tachecí Kryštof, Pacák Radek, Schestag Vojtěch, Daňo Jan, Drábek
Michal, Nádeníček Hynek, Strnad Ondřej, Kleiber Ondřej, Kaplan Václav

Trenéři: Handl Štěpán, Drábek Liber, Škvrna Tomáš

FK Vysoká nad Labem - minipřípravka, mladší přípravka a starší žáci
Mladší přípravka odehrála svůj poslední
zápas v pátek 9.10.2020 v Urbanicích
(minipřípravka pak v sobotu 3.10.2020 v
Lázních Bohdaneč).
V pondělí 12.10.2020 jsme pak již za
omezených podmínek stihli absolvovat
poslední trénink na travnatém hřišti. Od
13.10.2020 jsme (stejně jako ostatní
sporty) nuceně pauzírovali až do pátku
4.12.2020, kdy jsme konečně na
„umělce“ zvládli první venkovní trénink.
Nadšení dětí, rodičů a trenérů je úžasné!

Je krásně vidět, jak moc dětem (a trenérům Z) pohyb chyběl. Doufáme všichni,
že nám počasí bude přát a že do vánoc
stihneme ještě hodně tréninků. A když
COVID dá, pak snad po novém roce
zvládneme i nějaký ten zápas/turnaj.
Všem dětem,
rodičům, sponzorům, asistentům, asistentkám a trenérům
přejeme

krásné Vánoce, příjemné vánoční svátky
a věříme, že rok 2021 bude lepší (méně
covidový) než ten letošní. Fotbalu zdar!
Michal, Karel, Martin, Štěpán a Honza,
trenéři mini a mladší přípravky

Starší žáci ročník 2006, 07,08,09, hrající Okresní přebor U-14
Horní řada: Dominik Polgár, Marek Podlipný, Adam Bauer, Jakub Knejp, Viktor Krejčík, Tomáš
Novotný, Ondřej Zeman.
Klečící: Michal Drábek, Matěj Havel, Martin Rydlo, Vojtěch Schestag, Petr Zykl, Matěj Schmidt,
Filip Zezula, Lukáš Pošva.
Ležící: Tomáš Drábek

Realizační tým: Petr Kloubec (hl. trenér), Jan Podlipný (asistent trenéra), Libor
Drábek (vedoucí mužstva).
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Tříkrálové koledování je plánováno na sobotu 9. ledna 2021, uvidíme dle situace
UPOZORNĚNÍ: Rádi bychom tuto tradiční akci uskutečnili, ale bude samozřejmě záležet na aktuální epidemiologické situaci. Proto informace níže
berte jako „optimistický scénář“. Uvidíme, zda situace a zákony nám to
umožní. Informace o konání či nekonání sbírky zveřejníme v dostatečném
předstihu.
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/
V naší obci se tato krásná a užitečná
tradice velmi dobře rozvíjí, v roce 2021
to bude již 13. ročník „Vysockého tříkrálového koledování“. Děti nejen vybírají
peníze na dobrý účel (naposledy se ve
Vysoké vybralo téměř 48 000 korun!) ale
přinášejí i vzájemnou radost ze setkání,
ze zpívání, ze smysluplně prožitého času. V lednu 2020 se sešlo 10 trojic, průměrná doba koledování byla 2,5 hodiny.
Informace pro zájemce (pouze obecné, uvidíme, zda se akce bude moci
uskutečnit!). Sraz je v určený den na
obecním úřadě. 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
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.
Zájemci se mohou hlásit předběžně na
starosta@vysoka-nad-labem.cz.

Organizace i fyzické osoby mohou žádat o dotaci z rozpočtu obce do konce února 2021
Zastupitelstvo obce na svém zasedání
dne 2.11.2020 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 698 000,- Kč.
Zastupitelstvo žádosti vyhodnotilo a rozhodlo o přidělení dotace. Některým žadatelům bylo vyhověno v plné výši, některým částečně. Celkem bylo z rozpoč-

tu obce přiděleno 630.000,- 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
28.2.2021.
Připomínáme, že dotaci pro rok 2020
je třeba vyúčtovat do konce letošního
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kalendářního roku - ne všichni tak
zatím učinili!
V březnu 2021 zastupitelstvo vyhodnotí
odevzdané žádosti a rozhodne o tom,
které a jakou částkou podpoří. V obecním rozpočtu jsme na dotace pro rok
2021 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

Rozhledna Milíř má nový kabát a ochrany proti ptákům
Dřevěné části rozhledny jsou vyrobeny
ze smrkového dřeva, jehož životnost
samozřejmě závisí na tom, jak kvalitně
se bude udržovat. Rozhledna je stará 7
let, za tu dobu byla již několikrát v exponovaných částech natírána, ale letošní
opravu jsme pojali "zgruntu".
Všechny dřevěné části byly očištěny od
původních nátěrů a napuštěny speciálním přípravkem proti hmyzu, houbám a
plísním. Pouze v místech, kde je původní nátěr ještě zachovalý (většinou v
chráněných místech v horní části rozhledny), byl přípravek aplikován přes
něj. Nakonec byly veškeré dřevěné prvky napuštěny přípravkem na bázi oleje,
který konzervuje a odpuzuje vlhkost. A
zcela na závěr byly zatmeleny veškeré
praskliny a
poškozená
místa.
Práce
provedli důkladně
horolezeckým
způsobem
místní specialisté Martin
Nechvíl,
Petr John a
Vojtěch Kokštein - děkujeme!

A možná jste si všimli speciálních kovových opláštění u napojení jednotlivých
částí sloupů - to je ochrana proti strakapoudům a datlům, kterou nainstalovala
firma Elektro Mosev, spolu se statickou
kontrolou a dotažením všech kovových
součástí.
Tím je rozhledna připravena na další, v
pořadí již osmou sezónu.
Fotografie pořídil Richard Kotrba.
Jiří Horák

Noční Vysoká z rozhledny

Fotografoval Richard Kotrba
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Různé
Jako obvykle začínáme problémem
parkování. Zejména přes vánoční svátky, kdy je období návštěv, prosím občany o ohleduplnost a dodržování pravidel! Připomínáme, že parkování na
chodníku a ve vozovce je velkým problémem zejména v zimě, kdy se provádí zimní údržba (zametání sněhu) a
špatně parkující auta znemožňují
úklid chodníku, hrozí i poškození automobilu technikou!
V obci je evidováno 283 psů. Je třeba
říci, že většina majitelů (držitelů) psů je
ukázněná a dodržuje pravidla daná
obecní vyhláškou a zásadami slušného
chování. Na druhou stranu existuje menšina neukázněných či nedbalých majitelů, kteří neuklízejí exkrementy po svém
miláčkovi, mají psa bez vodítka při venčení nebo mu dokonce dovolují potulovat se po obci bez dozoru. Upozorňujeme, že toto je porušení obecní vyhlášky, za které lze v přestupovém řízení
udělit pokutu ve výši několik desítek
tisíc korun! Bohužel dochází i k opakovanému ničení schránek sáčků na psí
exkrementy, další náklady máme s odchytem volně se potulujících psů a jejich
transportem do obecního kotce u MVDr.
Salavce. I toto je jedním důvodů, proč
zvyšujeme poplatek za psa ze symbolických 50 korun na 200 korun za rok.
Přípravné práce na projektu obecního
domu byly přerušeny, v důsledku
nejistoty financování obcí v příštím roce.
Architektonická studie je tedy zatím

„v šuplíku“, kde čeká na lepší časy.
odpalování ruší lidi a zejména děsí psy,
Přetlaková hala letos nebude instalo- kteří se bojí, utíkají a mohou být i agresivní. Upozorňujeme: pokud bude trvat
vána, aby víceúčelové hřiště mohlo
být využíváno veřejností jako venkovní stav nouze, postihy mohou být mnosportoviště, tedy bez omezení, která hem přísnější než obvykle! Zvažte,
jestli Vaše oslava nebude hezká i bez
platí pro vnitřní sportoviště.
ohňostroje, který zbytečně stresuje psy i
Upozorňujeme uživatele a návštěvnísousedy.
ky sportovního areálu, že venkovní i
vnitřní sportoviště musí být využívána Zvon na obecní zvoničce můžete slypouze v souladu s aktuálně platnými šet po celé svátky, až do neděle 3. ledna
usneseními vlády, případně s dalšími 2021, každý večer v 18 hodin. Zvoní na
pravidly a nařízeními danými příslušnými něj svědomitě a v každém počasí paní
orgány Je povinností
uživatelů Hana Johnová.
sportovního areálu se s uvedenými Mše sv. v kapličce na hřbitově ve Vypravidly seznámit. Obec Vysoká nad soké nad Labem bude v sobotu 26.12.
Labem jako provozovatel areálu nezod- od 16 hodin.
Jiří Horák
povídá za případné nedodržení uvedeného nařízení
vlády či dalších nařízení
jednotlivými uživateli sportovišť. Nedodržení uvedených pravidel může být
důvodem k vypovězení ze
sportoviště!
Připomínáme možnost nechat se operativně informovat o důležitých událostech zasílání informací formou
SMS. Tato služba je využívána v důležitých případech,
jako je přerušení přívodu
elektřiny apod. 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.
Na webu obce vpravo nahoře se můžete
přihlásit
i k odběru aktualit, které
Vám budou posílány na Vaši
E-mailovou adresu.
Blíží se Silvestr a s ním
spojené odpalování domácích ohňostrojů. Rány při Adventní nálada na Milíři od Richarda Kotrby - fotografováno 3.12.2020

Provoz obecního úřadu a občanské vybavenosti o svátcích
Uvádíme informace, které
jsou aktuální v době zpracování zpravodaje.
Těžko říci, jaká další opatření
naše vláda vymyslí, takže může dojít například k plošnému
uzavření obchodů i sportovišť.
Neuvádíme otevírací doby
Hostince U Salavců a Penzionu Hubert, protože uzavření
restaurací je stále v řešení.
Vinotéka Rozinka je k dispozici na telefonu 724 768 076 a
602 699 448
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.
Vysocký Zpravodaj je zapsán do evidence periodického tisku Ministerstva kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 22595
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