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

Slovo starosty, informace o aktuálním dění v obci
Vážení spoluobčané!
Mediálně vděčným tématem je poškozekořenovou čistírnu. Ta by stála mimo
ní rozhledny Milíř strakapoudem.
zástavbu, u melioračního příkopu, takže
Možná nás čeká rušný podzim. SledujeČekáme na vyhodnocení diagnostiky,
by nikomu nevadila. Podrobnosti dále ve
me povolební vyjednávání v parlamentu,
pak zahájíme opravy.
zpravodaji.
média jsou plná dohadů o zdravotním
stavu pana prezidenta, krachují dodavaTrápí nás rychle rostoucí náklady na
Na obecním úřadě je k prodeji historický
telé energií, zvyšují se ceny pohonných
autobusy linek „18“ a „20“, kterými jezdí
kalendář z okomentovaných obecních
hmot, roste inflace. A do toho zřejmě
stále méně lidí. Podrobná data
fotografií. Níže je jedna z nich. Pohlednipřichází očekávaná podzimní vlna
vytíženosti jednotlivých spojů jsou uvnitř
ci poskytl sběratel Michal Harčár.
covidu a s ní související opatření.
zpravodaje.
Přeji všem krásný podzim, málo stresu a
Bylo by samozřejmě dobré, kdyby měli
Kanalizace na Podlesí je stále v rozhohlavně hodně zdraví!
pravdu ti, kteří tvrdí, že virus „ztrácí sílu“,
dovací fázi, pozvali jsme projektanta pro
Ing. Jiří Horák, starosta
že počet vážných onemocnění bude
vyhodnocení
možnosti
vybudovat
mnohem nižší než při
předchozí vlně. Velká
část populace je očkovaná, což je zřejmě jediné
řešení, jak se s touto
nemocí vypořádat. Za
předpokladu, že se nebudeme chovat rizikově a
budeme dodržovat vydaná nařízení, přestože o
jejich smysluplnosti
si
myslíme svoje. V sázce
není jen naše zdraví, ale
zdraví našeho okolí, naší
rodiny.
Chci zde opět apelovat:
Pokud nejste očkovaní,
registrujte se a nechte
se očkovat!
Jen v naší obci bylo
v průběhu minulé vlny
covidu několik velmi vážných průběhů onemocnění, spojených s hospitalizací v umělém spánku, a
to u naprosto zdravých
mladých lidí, sportovců.
Já osobně jsem očkova- Více než století stará pohlednice ukazuje tři místa v obci. Myslivna dosud stojí na stejném místě nad obcí v blízkosti pomníku, vypadá ale dost jinak, je nově zrekonstruovaná nákladem rodiny Dejnožkových.
ný dvěma dávkami a Vpravo dole je škola (dnes MŠ), tehdy byla budova stará cca 50. let. Všimněte si výrazné siluety zvoničky a křížku v levé
mám určitě v plánu části fotografie. Křížek tam stojí dodnes, zvonička byla stržena v roce 1951 a obnovena v roce 2010. Silnice je nezpevněná,
nechat si aplikovat i třetí vysypaná jen „vysockým pískem“ z písníku, podél ní hluboké příkopy pro dešťovou vodu. Splašková kanalizace nebyla
dávku vakcíny. Fakt to třeba, protože místo splachovacích záchodů byla kadibudka na hnojišti uprostřed dvora.
Zajímavá je největší fotografie, pořízená z úpatí kopce Milíř směrem do vesnice. Ulička mezi domy (vlevo Holubovo, vpravo
není „chřipečka“!
Červinkovo stavení) je stále na témž místě, dnes se tudy jde ke schodům na rozhlednu. Strom vpravo je zřejmě památná
„Skrbkova hrušeň“, její stáří se dnes odhaduje na cca 250 let.
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Výsledky voleb do PS Parlamentu ČR ve Vysoké nad Labem
Letošní parlamentní volby proběhly ve dnech 8.10 a 9.10. 2021 a vyznačovaly se velmi vysokou volební účastí. Celorepublikově
to bylo cca 65,5%, u nás ve Vysoké téměř 77%! Ve volebním okrsku č. 2 (což je většinou nová zástavba) volilo dokonce
neuvěřitelných 86% voličů!
V obou našich okrscích vyhrálo SPOLU, v tradičně pravicovějším okrsku 2
dostalo dokonce 49% hlasů. V tomto okrsku by se do sněmovny nedostalo
SPD, které získalo pouze 3,7% hlasů. Podrobné srovnání obecních a republikových výsledků je vpravo.
Děkujeme všem občanům, kteří přišli k volbám a svým hlasem potvrdili, že jim
není jedno, kdo a kam naši zemi příští 4 roky povede.
Jiří Horák

Poděkování za profesionální přístup a pomoc dobrovolným hasičům
S chutí zde zveřejňuji poděkování, které poslal oficiálně jeden
zdejší občan a kterým děkuje hasičům za pomoc v nebezpečné situaci. Plné jméno nezveřejňujeme, ale samozřejmě víme,
o koho jde.
Připomínám, že zdejší spolek dobrovolných hasičů byl založen
před pěti lety po zhruba padesátileté pauze. Od té doby hasiči
vyjíždějí při poplachu spolu s profesionály, odstraňují padlé
stromy, likvidují vosy a sršně, prostě pomáhají obci a jejím
občanům. Obec se na oplátku stará o jejich vybavení - příští
rok dostanou nové zásahové vozidlo v ceně téměř 1,5 milionu
korun, na které obec získala dotaci z ministerstva a Královéhradeckého kraje.
Jiří Horák
PODĚKOVÁNÍ. Rád bych veřejně poděkoval dobrovolným
hasičům z Vysoké nad Labem, konkrétně pánům Davidu
Krámovi, Václavu Kulhavému a Lukáši Rudolfovi. Výše
jmenovaní dne 1.10.2021 na žádost vlastníka skáceli rizikový strom (borovici), který se nakláněl nad sousední RD a
při poryvu větru hrozilo, že dům poškodí. Díky pomoci
dobrovolných hasičů bylo toto nebezpečí zažehnáno.

Modernizace kanalizace v lokalitě Podlesí
Kanalizace na Podlesí je zaústěna mimo
obecní čistírnu odpadních vod (dále jen
„ČOV“), do melioračního příkopu.
Platnost stávajícího povolení končí v
roce 2023. Do té doby musí obec jako
vlastník kanalizace najít řešení, jinak
budou následovat sankce.
Společnost VIS spol. s.r.o. Hradec Králové vypracovala studii a navrhla tři
varianty řešení. S těmito variantami byla
seznámena veřejnost na veřejné schůzi,
která byla svolána ve čtvrtek 9.9.2021 v
sále hostince U Salavců.
Jako
optimální
řešení
projektanti
doporučují systém domovních čerpacích
stanic, které splašky přečerpají „přes
kopec“ do stávající obecní ČOV. Toto

řešení může být hrazeno z dotací a je
spojeno s intenzifikací obecní ČOV,
také za pomoci dotace.
Dále probíhala komunikace mezi obcí a
příslušnými orgány, kvůli zodpovězení
otázek, které měli občané na veřejné
schůzi. Důležitá je informace od Královéhradecké provozní a.s.:
„Po vybudování splaškové kanalizace
ukončené centrální ČOV obce, musí být
všechny objekty (RD) bezodkladně přepojené přímo na tuto kanalizaci bez
předchozího čištění“. To se týká všech
RD vybavených domovní ČOV i septikem.“
Na říjnovém zasedání zastupitelstva
bylo rozhodnuto, že kromě výše uvedeStrana 2

ných variant bude prověřena možnost
postavení kořenové čistírny odpadních
vod u melioračního příkopu, ke kterému
vede obecní cesta.
Starosta proto oslovil dvě specializované firmy se zadáním: vypracovat studii
kořenové čistírny pro Podlesí. Výhodou
tohoto řešení by bylo to, že není třeba
čerpat splašky „přes kopec“ a navíc
dobře fungující kořenová čistírna je
hezká - funguje jako krajinný prvek .
S výsledky příprav budeme občany
průběžně informovat. Pro tento účel byla
na obecním webu založena nová sekce
„Zajímá Vás“: https://www.vysoka-nadlabem.cz/zajima-vas
Jiří Horák

Vysocké posvícení 2021
Letošní posvícení proběhlo v tradičním
termínu, o posledním srpnovém víkendu.
Počasí nakonec vyšlo dokonale, na rozdíl od katastrofické předpovědi nepršelo,
dokonce jsme viděli i duhu. Byla to
vlastně první letošní akce pro veřejnost,
protože čarodějnice, pouť, dětský den,
to všechno bylo zrušeno kvůli koronaviru. Takže program letošního posvícení
byl, podobně jako vloni, sestaven s
úmyslem alespoň částečně nahradit tyto
zrušené akce.

Program začal již ve 13 hodin. Děti si
užívaly kolotoč a další atrakce, o hry a
soutěže se od 14 hodin postarali zástup-

ci sportovních klubů a spolků - myslivci,
fotbalisti, basketbalisti a další dobrovolníci z řad sousedů a přátel. Děti
ukazovaly míčové dovednosti, házely
nožem, střílely lukem a ze vzduchovek,
poznávaly s myslivci přírodniny.
Jako obvykle byl velký zájem
o malování na obličej.
Nápad uspořádat jízdu starých
traktorů přišel již vloni, kdy jsme
si trochu vyzkoušeli, co je možné
a proveditelné. Je nutno říci, že
hlavním úmyslem pořadatelů bylo
předvést traktory veřejnosti a navzájem se pochlubit krásnými
stroji, tedy soutěžení bylo až druhořadé, protože každý traktor byl
zcela jiný. Hlavní organizátor soutěže a autor trati Milan Danihelka letos
připravil tři disciplíny: jízdu šikovnosti (na
kapotě byl kbelík s vodou, cílem bylo
projet trať a vycákat co nejméně), jízdu
na čas a couvání s károu. Nakonec se
na startu sešlo 8 traktorů vyrobených v
rozpětí 60 let. Celkovým vítězem se stal
Adam Jakubec se strojem Zetor 6011 z
roku 1982, na druhém místě byl Petr
Krátký s traktorem Zetor
7211 z roku 1983 a třetí
byl Jiří Horák na traktoru Zetor 2011 z roku
1963. Další pořadí není
důležité, protože všichni
podali úžasné výkony a
předvedli veřejnosti své
stroje - o prohlídku a
svezení byl velký zájem
jak ze strany dětí, tak
rodičů. Takže kdo se
ještě zúčastnil: Ladislav
Hota s traktorem Zetor
25K z roku 1958, Miro-

slav Jech s traktorem Zetor Super z roku
1959, Milan Danihelka s traktorem domácí výroby LKT Milíř, Mirka Sotonová s
maloraktorem VARI Honda GVX 200 a
Aleš Bouší s malotraktorem Kubota.

Na programu posvícení byl ještě nohejbalový turnaj, zapálení „čarodějnické
hranice a osvědčená a oblíbená kapela
Vendetta, která celou akci uzavřela.

Velký dík patří všem, kteří se podíleli na
zdárném průběhu této akce, zejména
sousedům, přátelům a obecním zaměstnancům za pomoc při organizaci her a
soutěží. Díky Vám všem jsme si všichni
užili pěkné odpoledne a večer.
Jiří Horák

Drakiáda a dlabání dýní
Letošní drakiáda proběhla 17. října, z
pohledu pouštění draků za nepříznivého
počasí, protože bylo téměř bezvětří. Takže bylo dobře, že jsme letos připravili

doplňkový program - dlabání dýní.
Pro návštěvníky bylo připraveno 50 dýní
a několik hotových jako vzor. Stačil nůž a
lžíce na dlabání, plus fantazie, a vznikaly
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krásné halloweenské dekorace. Okolo
15. hodiny dokonce začalo trošku foukat,
takže někteří draci mohli i vzlétnout.
Jiří Horák

Charitativní fotbalový
Charitativní
turnaj turnaj
pro Neratov
pro handicapované z Neratova
V sobotu 18. září 2021 se hrál již třetí
ročník charitativního turnaje. Myšlenka
vznikla před třemi lety víceméně
spontánně:
pojďme
si
udělat pěkné
odpoledne,
potkat se se
zajímavými
lidmi, zahrát si
fotbal a ještě
vybrat nějaké peníze na dobrou věc.
Počasí bylo ideální, trávník posekaný,
guláš voněl, stejky ještě víc, pivo bylo
naražené, co víc si přát...
Turnaj začal ve 14 hodin předáním darů
pro Stacionář Lávka sdružení Neratov
Dary měly hodnotu více než 40 tisíc
korun, financovány byly ze startovného
a z příspěvků od sponzorů. Jednalo se o
speciální evakuační lehátka pro imobilní
klienty. Lehátka byla předána zástupcům stacionáře a jedno z nich bylo k radosti klientů vyzkoušeno přímo na místě.
U hřiště byla umístěna pokladnička, do
které mohli přispět i
diváci nebo kdokoli. A
lidé byli štědří, protože v pokladničce se
sešlo 4.884 korun děkujeme!
Následovalo exhibiční
utkání klientů Sdružení Neratov proti týmu
Vysoké nad Labem.
Klienti nastoupili v
barvách Vysoké nad
Labem a hráli velmi

nadšeně - porazili domácí
tým 7:1!
A začal turnaj.
Hrálo se na
polovinu hřiště,
5+1, dvoukolově, každý s
každým. Kvůli
podmáčené
trávě
jsme
letos
museli
trochu zmenšit
hřiště,
což
většina
starších
hráčů
přivítala. Nasazení hráčů bylo tradičně
vysoké, nutno říci, že úroveň emocí byla
leckdy vyšší než úroveň hry, ale nakonec vše skončilo zdárně a bez zranění.
Konečné pořadí:
1.
VYSOKÁ NAD LABEM

Zprávy z mateřské školy
Začátek školního roku je už úspěšně za
námi. Děti poznaly nové kamarády,
seznámily se s režimem dne v MŠ.
Po celý školní rok se bude z 50 dětí
připravovat 11 předškoláků na vstup
do základní školy. Nyní se již rozjíždí
podzim. Děti se seznamují s charakteristickými znaky podzimu, poznávají ovoce
a zeleninu, ochutnávají a hádají co vše
uzrálo. Výtvarné a pracovní činnosti
rozvíjejí jejich tvořivost a zároveň se podílejí na výzdobě. Pěkné počasí využívají
k vycházkám do přírody, pozorují její
proměny, sbírají přírodniny. Pohybové
dovednosti rozvíjejí v pravidelném cvičení
ve sportovní hale se zapojením do projektu ,, SE SOKOLEM DO ŽIVOTA", který
učí děti vnímat pohyb jako přirozenou
součást jejich života. Shlédly i divadelní
představení ,,Pohádky pro nejmenší" a
,,S Bohoušem po lese". V listopadu se
mohou těšit na keramiku, vyrobí dárečky
pro své rodiče. Krásné podzimní dny
přeje
Iva Vlasáková, ředitelka

Strana 4

2. MINISTERSTVO PRŮMYSLU
3. ČESKÁ FOTBALOVÁ REPREZENTACE LÉKAŘŮ
4. ČESKOSLOVENSKÝ TÝM BRUSEL
Velký dík patří všem, kteří se podíleli na
zdárném průběhu této akce, zejména
fotbalistům/trenérům FK Vysoká za technickou pomoc a
zapůjčení zázemí, sousedům
a přátelům
za pomoc
při organizaci, zaměstnancům obce za přípravu areálu,
Pavlu Švajdlerovi za fotodokumentaci, provozovatelům
občerstvení
za
zajištění
kvalitního jídla i pití,... nechci
tu
vyjmenovat
všechny
zejména proto, že bych
určitě na někoho zapomněl.
Díky Vám všem jsme si
všichni užili pěkné odpoledne a alespoň trochu jsme
pomohli potřebným.
Jiří Horák

Fotbalový klub FK Vysoká nad Labem
Slovo úvodem: Máme za
sebou polovinu podzimní
části. Vše zatím funguje
bez omezení a děti se mohou naplno věnovat svému
oblíbenému sportu. Den se
pomalu zkracuje, a proto jsme rádi, že
se podařilo zajistit nové umělé osvětlení.
Tma nás již nedostane!
Za toto patří
obrovský dík i všem, kdo přiložil ruku
k dílu. Náš areál je výbornou vizitkou a
inspirací pro spoustu okolních vesnických klubů. Odměnou pro obec je jistě
úspěšná reprezentace našich svěřenců
na okresních i krajských soutěžích. Také
vedení klubu se bude snažit i nadále
vytvářet co nejlepší podmínky pro trénování.
Závěrem: Velice rádi vás přivítáme na
fotbalových utkáních. Kopané přejeme
hodně úspěchů a hlavně plně odehranou
sezónu.
Vedení klubu FK Vysoká
Kategorie mladší žáci:
Jako každý rok před podzimní sezónou
proběhlo soustředění, které tentokrát
začalo výletem na Ještěd. Strmý výšlap,
pak zase z kopce, pár kilometrů
v nohách a pak už hurá na Benecko na
hotel Kubát. Tohoto soustředění se
účastnily dvě kategorie společně (mladší
žáci a starší přípravka). Tréninky i přátelský zápas byly odehrány v moderním

sportovním areálu ve Vrchlabí. Každá do Lhoty pod Libčany, kde vybojovala
volná chvíle byla vyplněna na maximum, krásné 3.místo. Po soustředění (a turděti podstupovaly 3 až 4fázové denní naji) se již naplno rozběhla sezóna. Minitréninky. Večer byl na programu kvíz přípravka (ročníky 2015/2016) jezdí mězaměřený na sportovní i všeobecné řit síly s ostatními týmy do Lázní Bohdaotázky z učiva - taková malá příprava neč, a to v rámci Poháru minipřípravek.
na školu
Po soustředění se nám Pozitivní je, že se nám minipřípravka
rozběhla soutěž krajského přeboru. Zde rozrůstá o nadějné talenty (kluky a holchlapci a slečna ukazují své dovednosti, ky) ročníků 2017/2018, kteří se rovněž
vůli a také kolektivního ducha.
To vše se odráží na hře, kde
nekompromisně prohání ostatní mančafty. Stále se perou se
ctí o první místo ve skupině.
Samozřejmě jsme nesmírně
poctěni, že u toho můžeme
být. „Chlapci a slečno, jste fakt
borci…“
Jen tak dále a
hlavně vydržet! Moc dobře si
uvědomujeme i dobu, která
vše ovlivnila. Proto Vás, rodiče, žádáme o podporu vašich
sportovců, aby je fotbal bavil
i nadále a přinášel jim i vám Pohár mládeže U8 - 5.10. Přelouč
spoustu nezapomenutelných
chvilek. Děkujeme a těšíme se na další aktivně zapojují do tréninku (pracovní
společné chvíle strávené na našem
název superminipřípravka
). Dva týmy
krásném hřišti.
Vaši trenéři
mladší přípravky (zelení a modří – ročníSuperminipřípravka, Minipřípravka
ky 2013/2014) pak hrají každý víkend
a Mladší přípravka
zápasy v rámci okresní soutěže mladSezóna pro nás začala soustředěním na ších přípravek. Mladší přípravka se
Smejkalově boudě v Kněžicích, kam se rovněž zúčastnila Poháru mládeže (dříve
příští rok podíváme opět. Po soustředění Ondrášovka cup), a to v kategorii U-8
si část mladší přípravky zajela na turnaj (ročník 2014) a U-9 (ročník 2013).
Děkujeme moc všem za podporu a pomoc, a to zejména obci a rodičům, kteří
se velmi aktivně zapojují do dění okolo
našich kategorií, protože bez Vás,
rodičů, by to nešlo! Díky moc. Ačkoliv
Covid způsobil, že některé děti skončily,
máme, i díky novým náborům, stále cca
50 dětí napříč kategoriemi. Píšeme to
tady opakovaně, chcete-li se k nám přidat, můžete (a budeme rádi
) s tím,
že nás najdete ve středu/pátek od 16,45
do 18 hod na hřišti (a od listopadu přibližně ve stejný čas v hale/nafukovačce).
Za trenérský tým SMiniP, MiniP a MP
2 týmy Mladší přípravky 26.9. Vysoká nad Labem
Michal Solich

Mladší žáci na soustředění

Minipřípravka 25.9. Lázně Bohdaneč
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Basketbalová mládež úspěšně odstartovala začátek sezóny
Byl to těžký rok a půl
bez sportu. Proto byli
trenéři i hráči BK Vysoká nad Labem nadšení
z toho, že se mohli zúčastnit už tradičního
basketbalového kempu. Přípravy na
sezónu začaly už začátkem srpna, ale
vyvrcholení všech snah přišlo až koncem měsíce. Prvního turnusu se účastnili starší hráči a hráčky, druhého pak ti
nejmladší.
Trenéři starších ročníků se zaměřovali
převážně na základní basketbalová cvičení, aby se jejich svěřenci dostali zpět
do kondice a zopakovali si základy. Vše
začíná
u
individuálních
činností

jednotlivce: driblink, přihrávky, doskoky Všechny uvedené kategorie hrají nadrea střelba.
gionální ligu. Za dospělé budou Vysokou
Kemp pro hráče mladších kategorií je nad Labem reprezentovat týmy mužů
zaměřený hlavně na pohybové
aktivity, míčové hry a zábavu.
Trenéři s našimi svěřenci nejprve začali u základů: strečinku a
běžecké abecedy. Každý hráč a
hráčka se musí před výkonem
správně protáhnout a připravit
své svaly na fyzický nápor.
Oba dva termíny tradičního
BASKET kempu považujeme za
velmi vydařené. Hráči a hráčky
si nejen připomněli základní
basketbalové dovednosti, ale
utužili přátelské vztahy, a hlav- Nácvik driblinku
ně si užili spoustu zábavy.
A hrající 2.ligu, muži B (Okresní přebor)
Do letošního ročníku basketbalové sezóa družstvo žen (Východočeská liga).
ny 2021/2022 náš klub přihlásil tyto
Zveme příznivce basketbalu na zajímakategorie: přípravka U10 (pouze turnavou podívanou, více na www.Basketje), U12, U13, U14, U15, U17, U19.
vysoka.cz.
Pavel Pour

Dorostenci U19 v souboji o míč

Basket-kemp

Autobusové spojení do Hradce Králové prudce podražuje
Razantně stoupá cena za km, kterou
město Hradec Králové obci účtuje za
autobusové spojení MHD linek „18“ a
„20“. V roce 2019 obec platila 19,50
Kč/km, letos je to již 35,- Kč/km, což činí
při současném počtu spojů částku
2 miliony a 226 tisíc korun ročně.
Podle kalkulace Dopravního Podniku
města Hradce Králové je nákladová
cena 51,15 Kč/km. Obci bude zřejmě
účtována v roce 2023 (pro příští rok
bude cena 40,- Kč/km, aby přechod na
tržní ceny nebyl tak náhlý..), což bude
znamenat částku 3,150 milionu korun při
současném počtu spojů.
Na říjnovém zasedání zastupitelstva
proběhla na toto téma živá diskuze. Máme i nadále utrácet cca 10% obecního
rozpočtu za autobusy, kterými, kromě
školních spojů, jezdí minimum lidí? Nezrušíme některé nejméně vytížené spoje? Nezrušíme alespoň ty spoje, které
jedou v podobných časech jako regionální modré autobusy?
Zastupitelé se nakonec shodli, že
autobusové spojení do Hradce Králové

představuje natolik významný benefit pro občany, že
pro rok 2022 bude zachován stávající počet a struktura spojů.
V tabulkách vpravo přinášíme přehled vytíženosti jednotlivých spojů, a to pouze
ve všední den, o víkendu
nejezdí téměř nikdo. Průzkum byl prováděn v polovině června 2021.
K tématu se budeme opakovaně vracet na jednáních
zastupitelstva. Je to těžké
rozhodování, bylo by ideální, kdyby lidé nechali auta
doma a jezdili městskou
hromadnou
dopravou.
Motivací k tomu může být
narůstající provoz a silnice
přeplněné automobily.
Proto jsme zatím zachovali
všechny spoje MHD v původních časech a frekvenci.
Jiří Horák
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Počet cestujících na trase
Podzámčí - Vysoká
všední den

Počet cestujících na trase
Vysoká - Podzámčí
všední den

Rozhlednu jsme uzavřeli, poškodil nám ji strakapoud
Možná jste zaregistrovali v médiích reportáže na toto téma. Na jednu stranu je
dobře, že v dnešní době, kdy se investigativní novináři předhánějí, kdo přinese
horší či bizarnější informaci (a že jich v
politickém dění máme dost…), je zájem
o toto zcela apolitické téma.
Níže přetiskujeme reportáž Českého
rozhlasu Hradec Králové ze dne 19. října
2021 a pod ní aktuální komentář.
„Do
dřevěných
sloupů
nosné
konstrukce rozhledny u Vysoké nad
Labem se pustil strakapoud
Plány na oslavy osmého výročí provozu
rozhledny ve Vysoké nad Labem a
vůbec celou letošní sezónu ukončil
jeden přibližně dvacet centimetrů velký
pták. Přesněji řečeno, ptačí rodinka. Co
se přihodilo? Důvod je neobvyklý: do
dřevěných sloupů nosné konstrukce se s
vervou pustil strakapoud.
Stojíme u paty rozhledny, bezprostřední
okolí je ohraničené červenobílou páskou
a v okolí jsou cedule informující o nasta-

Foto: Pavel Švajdler

lé situaci. Část z otvorů v nosných sloupech je vidět i ze země.
„Támhle na té stojině jsou vidět stopy po
práci strakapouda," ukazuje správce
rozhledny Milan Danihelka.
Poškození přitom není na všech sloupech. Strakapoud si vybírá, vysvětluje
nezávislý starosta Vysoké Jiří Horák.
„Ty tři nosné sloupy jsou z lepeného,
osoustruženého dřeva o průměru 40
centimetrů. A zřejmě to strakapoudovi
dobře zní. Když na to poklepe, tam mu
připadá, že je to suché."
Rozhledna funguje osmým rokem a desítky strakapoudů jsou v okolním lese
také pořád. Co se tedy změnilo? Přišel
covid, říká starosta.
„Vždy na jaře začal strakapoud tesat, asi
hledal potravu. A zkoušel vyklovávat
dutiny na zahnízdění. Ale vždy jsme ho
stačili zahnat, protože už v březnu jsme
rozhlednu otevírali. Tím pádem tam neměl klid a nestačil zahnízdit. Ovšem
přišel covid a letos jsme otevřeli až v
polovině května."
Tentokrát strakapoud stihl vyvést mladé,
v čemž ho obec nechtěla rušit. Pak ale
stav sloupu nechala posoudit statikem a
pozvala si odborníky z výzkumného
ústavu dřevařského, kteří by měli poradit, co dál.
Zatím je rozhledna uzavřená, výsledky
rozborů by měly dorazit ještě v říjnu.
Jestli je sloup špatný, může být obec
strakapoudovi vlastně vděčná, říká
správce Milan Danihelka.
„Určitě jsme rádi, že nás upozornil na
tento problém, protože bychom o tom
vůbec nevěděli a mohlo by do budoucna
dojít k nějakému neštěstí."
Obec pak nechá rozhlednu opravit, buď
bude stačit jen vytmelení otvorů, nebo
bude potřeba vyměnit celý sloup. Peníze
na to půjdou z rozpočtu.“
Zdroj: https://hradec.rozhlas.cz/
V reportáži je řečeno vše podstatné, tak
jen dodávám podrobnosti. Se strakapou-

dem máme problémy či hrajeme hru od
postavení rozhledny. Nosné sloupy rozhledny mu při poklepu zní jako suchý
strom.
Strakapoud do stromu klove ze tří důvodů. Za prvé - teritoriální „staccato“ hlásí:
tady je moje území. Za druhé - shání
potravu: v suchém stromě se mohou
vyskytovat chutné larvy škůdců. Za třetí jarní hnízdění: když není k dispozici
vhodná dutina, tak si ji musí udělat.
Rozhlednu pravidelně natíráme každý
druhý rok. Naposledy vloni na podzim
proběhly důkladné nátěry všech dřevěných prvků, včetně penetrace proti
plísním. Spoje sloupů (zde strakapoud v
minulosti tesal nejvíce) byly zakryty tuhým pletivem. Očekávali jsme, že letošní
sezónu absolvujeme bez problémů. Ale
přišel covid a uzavření rozhledny, což
dalo strakapoudovi klid na práci.

Foto: Pavel Švajdler

Nyní čekáme na výsledky diagnostiky
poškození. Ty pak posoudí statik a projektant, kteří společně navrhnou řešení.
Samozřejmě doufáme, že oprava nebude příliš drahá, ale realita může být jiná.
V každém případě chceme rozhlednu
opravit důkladně, aby mohla ještě dlouho sloužit. Peníze na to máme, za 8 let
fungování nám rozhledna vydělala více
než 1,5 milionu korun. I po odečtení
všech nákladů na údržbu, elektřinu, pronájem turniketu, tisk vstupenek atd. máme k dispozici cca milion korun, které
můžeme investovat do opravy.
Věřím, že nejdéle na jaře 2022 budeme
moci rozhlednu bez problémů otevřít.
Jiří Horák

Most přes Labe, krátce z historie, současné problémy a hlučnost
Než byl postaven most přes Labe, fungovaly u Vysoké tři přívozy: poblíž dnešní sportovní haly (před regulací Labe v
roce 1929 vedlo koryto Labe těsně pod
obcí), u Bukoviny a nad jezem.
Původní most pocházel z roku 1883, byl
127 metrů dlouhý a sestával ze tří nestejně dlouhých částí, nejdelší měřila více
než 60 metrů. Zároveň s vybudováním
mostu byla tehdy postavena silnice z
Vysoké do Opatovic, v místě, kde se
odjakživa říkalo ve strži. Silnice vedla
těsně
vedle
původního
kanálu
(vybudován Pernštejny v roce 1517),
který byl v souvislosti se stavbou
opatovické elektrárny okolo roku 1957

rozšířen a upraven, aby měla elektrárna
dostatek technologické vody na chlazení. Přesto téměř každoročně, při zvednutí hladiny Labe, dochází k přelivu vody
z kanálu přes silnici, která se tímto stává
neprůjezdnou. Pamětníci vzpomínají, že
ještě v 60. letech 20. století byla souběžně se silnicí dřevěná lávka, která umožňovala průchod chodců i při velké vodě.
Udává se, že v roce 1969 byl most ve
směru od Vysoké poškozen tanky Rudé
armády, část mostu se údajně prolomila.
Přesto tento historický most sloužil více
než století bez problémů, a to až do roku
1995, kdy byl nahrazen stávajícím mostem typu MMT 100, což je dle dokumenStrana 7

tace provizorní typ mostu s doporučovanou délkou použití 5 let. V našem případě slouží dodnes, v roce 2010 byl rekonstruován a zesílen.
Bohužel, tento typ mostu není zřejmě
vhodný pro takovou frekvenci dopravy.
Projevuje se to zejména jeho hlučností.
Hlavně v noci jsou slyšet neustávající
rány a rachocení.
Oslovili jsme vlastníka mostu, Královéhradecký kraj, resp. jeho organizaci
Správa a údržba silnic, s žádostí o nápravu tohoto nevyhovujícího stavu.
Neustálé otřesy nejenže způsobují
setrvalý hluk, ale určitě neprospívají ani
samotnému mostu.
Jiří Horák

Probíhá revize katastru nemovitostí, zkontrolujte si, zda nemáte „černou stavbu“!
V současné době probíhá revize katastru nemovitostí. Pracovníci Katastrálního
úřadu procházejí obec a porovnávají
skutečnost se stavem zapsaným na
katastru. Nejčastější chybou či spíše
nesrovnalostí je odlišný způsob využití typicky zahrada je v evidenci katastrálního úřadu vedena jako orná půda. V tomto případě dostane vlastník výzvu k vyjádření či nápravě, kterou zřejmě jednoduše provede na katastrálním úřadě.
Horší případ nastane, když na pozemku
je stavba, která není zapsána v katastru
nemovitostí, tedy lidově „černá stavba“.
Bývají to různé historické přístavby, kůlny, garáže apod.
Pokud občan chce takovou stavbu zlegalizovat, musí provést tzv. pasportizaci,
tedy zakreslit ji příslušným způsobem do
katastrální mapy a náležitě popsat. U
složitějších staveb by to měl udělat projektant. Poté je třeba oslovit stavební
odbor magistrátu města Hradce Králové
a požádat o dodatečnou kolaudaci či jiný
způsob legalizace.
Není to nic složitého a na první pohled
to nijak nespěchá. Vlastník si může myslet: když se nic nedělo 50 let, tak to ještě
vydrží. Bohužel tomu tak není.

Poté, co začne platit nový stavební
zákon (zřejmě v roce 2023) již nebude
možné zlegalizovat „černou stavbu“!
Jediným řešením bude její zbourání!
Pokud tedy máte na pozemku stavbu,
která není zapsaná v katastru nemovitostí, důrazně doporučujeme začít pracovat na její legalizaci. Ale může nastat
další problém - shoda s územním plánem obce. V územním plánu máme stanoveny pravidla (regulativy), jedním z
nich je maximální zastavěnost pozemku.
Víme o případu, kdy vlastník chce zlegalizovat historickou stavbu garáže a přístřešku, ale není to možné, protože má
malý pozemek - tedy není shoda s
územním plánem. Rádi bychom mu
umožnili legalizaci, zejména proto, že
podobný problém může mít více vlastníků. Ale není to jednoduché.
Obec může, na žádost občana, v jednotlivých odůvodněných případech, regulativ maximální zastavěnosti zrušit.
Je možné to provést prostřednictvím
aktualizace územního plánu.
Upozorňujeme tedy občany: zkontrolujte si, zda na svých pozemcích nemáte „černou stavbu“! Jak? Buď Vás
na to upozorní pracovník katastrální-

ho úřadu nebo si sami porovnejte
skutečnost se stavem evidovaným na
katastru nemovitostí.
V případě, že „černá stavba“ je natolik velká (nebo stojí na malém pozemku), že by došlo k porušení regulativu
maximální zastavěnosti, je nutno podat žádost o změnu územního plánu.
Žádosti budeme přijímat do konce
listopadu 2021.
Poté budou žádosti vyhodnoceny ve
spolupráci s projektantem, případně
dalšími odborníky, a vyhodnocení bude
předloženo zastupitelstvu.
Hlavním důvodem naší opatrnosti při
případném rušení tohoto regulativu je to,
že v poslední době je zřejmá snaha
investorů dělit pozemky a stavět co největší domy na co nejmenším pozemku.
Ty pak za draho prodat. To je typické
zahušťování zástavby a to rozhodně
nechceme.
O tom, kterým žádostem bude vyhověno, rozhodne zastupitelstvo dne
13.12.2021. Po tomto termínu již nelze
žádosti vyhovět a jedinou možností
bude zbourání této „černé stavby“!
Veškeré další informace nebo rady Vám
podáme na obecním úřadě. Jiří Horák

Různé
Tradiční pobožnost na hřbitově
(lidově „dušičky“) bude v neděli 31. října
2021, od 14 hodin, na hřbitově ve Vysoké nad Labem.

Lampionový průvod strašidel proběhne jako každoročně posledního října,
tedy v neděli 31. října 2021. Sraz je na
hřišti u Obecního úřadu ve Vysoké nad

Most a rozvodněné Labe, rok 1974

Na tuto velkou vodu vzpomínal poslední vysocký jezný Josef Kašpar. Voda údajně vystoupila tak
vysoko, že musel z domku na splavu jezdit do hospody U Salavců na loďce! Loďku prý přivazoval
ke stromu kousek od křížku u silnice, pak šel pěšky.
Na fotografii je také zachycen domeček vedle mostu, který stál vpravo ve směru od Vysoké.
Původně mýtní domek č.p. 113 postavil údajně „Okresní výbor v Pardubicích“ v roce 1903. Dalšími
majiteli či obyvateli byli Poloviňukovi, Jílkovi a Bendovi. Domek prodala paní Bendová v roce 1977
manželům Lánovým za 5 826 korun. Zřejmě krátce poté byl zbořen. Dnes je jedinou památkou na něj
vzrostlá třešeň vedle mostu, která dříve stála u domku.

Labem. Doporučujeme účastníkům vzít
si s sebou lampion nebo baterku, protože bude zhasnuté veřejné osvětlení!
Akce je určena pro děti s rodiči, větší
děti mohou jít samostatně, zúčastnit se
mohou samozřejmě i dospělí. Průvod
půjde přes vesnici a skončí ve sportovním areálu u fotbalového hřiště. Pro
účastníky bude připraveno občerstvení a
na závěr bude ohňostroj.
Obec vyhlásila výběrové řízení na provozovatele (pachtýře) občerstvení a
klubovny u hřiště. Zájemci mohou podávat nabídky nejdéle do 8.11.2021. Podrobnosti na https://www.vysoka-nadlabem.cz/vyberova-rizeni
Upozorňujeme řidiče, kteří i přes opakované varování parkují na komunikaci v
obytné zóně nebo dokonce na chodníku,
že se blíží zima a s tím spojený úklid
sněhu na veřejném prostranství. Špatně
zaparkovaný automobil brání úklidu a
může dojít k jeho poškození!
Penzion Hubert přijme pomocnou sílu
do kuchyně, na přípravné a úklidové
práce. Pracovní doba od 6 cca do 12
hodin. Mzda 120Kč čist./hod. Pracoviště
Vysoká nad Labem (Penzion Hubert) V
případě zajmu či více info pouze volejte
na tel.: 776 702 999.
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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