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

Slovo starosty, ohlédnutí za rokem 2021, přání do roku 2022
Vážení spoluobčané!
Uplynul další rok, tentokrát s letopočtem
2021. Jednalo se o rok poměrně rušný změna vlády ČR, krach některých dodavatelů energií, narůstající inflace a
zejména další vlny epidemie Covid-19, to
vše je příčinou určité existenciální
nejistoty, kterou všichni vnímáme a která
nás trápí. Věřme, že v alespoň blížícím
se předvánočním čase budou přicházet
už jen samé dobré zprávy.
Jaký byl uplynulý rok z pohledu života
v obci? Dá se říci, že poklidný, protože
tradiční kulturní jarní a podzimní akce
byly zrušeny z epidemiologických důvodů. Zbývající akce jsme se snažili
„zhustit“ dohromady, takže např. tradiční
posvícení bylo kombinované s dětským
dnem a čarodějnicemi. Na minimum
jsme omezili i investiční akce, příčinou
byl očekávaný propad příjmů obcí,
rovněž z důvodů epidemie.
Každoročně jsme zahajovali plesovou
sezónu obecním bálem v polovině ledna. Bohužel, již po dva roky jsme museli
z důvodů epidemie obecní bál zrušit, a
ani v lednu 2022 nebude. Neumím si
představit, jak bychom kvůli dodržení
nařízení tančili v rouškách a dodržovali
rozestupy. Možná na jaře bychom mohli uspořádat maškarní ples - zde by
maskování nevadilo… Omlouvám se,
neměl bych žertovat na tak vážné téma.
Ale už to trvá příliš dlouho...

Naštěstí podle oficiálních dat počet
pozitivně testovaných ve Vysoké klesá a
nemáme zprávy o tom, že by některý náš
občan byl hospitalizován z důvodu
onemocnění Covid-19.
Na zastupitelstvu opakovaně řešíme
razantní nárůst ceny, kterou město
Hradec Králové obci účtuje za autobusové spojení MHD linek „18“ a „20“, a s tím
související nárůst nákladů. V roce 2019
obec platila 19,50 Kč/km, v příštím roce
budeme platit 40,- Kč/km, což činí při
současném počtu spojů částku 2 miliony
a 226 tisíc korun ročně. Jsme si vědomi,
že dopravní spojení se sousedním Hradcem Králové je významným benefitem
pro občany naší obce, proto zatím počet
a frekvenci spojů snižovat nebudeme.

Škoda jen, že některé autobusy jezdí
téměř prázdné. Pokud bude však nárůst
cen pokračovat, budeme nuceni zvážit
redukci málo vytížených spojů.
Na obecním úřadě je k prodeji historický
kalendář z okomentovaných obecních
fotografií. Níže je jedna z nich. Pohlednici poskytl sběratel Michal Harčár.
Fotografii na PF pořídila Martina
Luňáková v lednu 2021 v lese nad obcí.
Přeji jménem svým i jménem celého
zastupitelstva obce všem našim
občanům pokojné a radostné prožití
Vánoc a v roce 2022 hlavně hodně
zdraví, fyzického i duševního!
Ať se nám všem společně dobře žije v
naší krásné obci.
Ing. Jiří Horák, starosta

Náves, 30. léta 20. století. Poklidný obraz návsi bez automobilů. Nejbližší dům po pravé straně je
Hořákovo stavení č.p. 98. V téže podobě stojí dodnes, jen před ním není plůtek a předzahrádka. Malý
stromek na návsi kousek nad předzahrádkou je jabloň, která stojí dodnes. A dodnes rodí zelená,
poměrně kyselá jablka, kterým se říkalo „štrůdláky“. Na obzoru je kopec Milíř s rozhlednou či spíše
trigonometrickou věží. Stráň nad obcí je travnatá, jsou na ní dobře vidět třešňové stromy, z nichž
několik se dochovalo do současnosti. V pravé části svahu je světlá skvrna „hliníku“, odkud se těžila
opuka a rozvážela se do polí. Silnice a chodníky jsou zpevněné pouze „vysockým pískem“ z písníku
nad obcí. Hluboké příkopy byly nahrazeny kanalizací v 70. letech 20. století.
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Místní poplatky vybíráme od 1. února do konce března 2022
Výše poplatků je stanovena obecně závaznými vyhláškami č. 1/2021 a 2/2020.
Připomínáme, že platbu za likvidaci
odpadu a poplatek za psy je nutno
uhradit do konce března 2022.
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
2022, kterou nalepí na popelnici. Známka s letopočtem 2021 platí pouze
do 31. března 2022! 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 1. února
2022, po uzávěrkách účetnictví.
Děkujeme za pochopení.
Jiří Horák

Likvidace a třídění odpadů v roce 2022. POZOR!!! Změna - popelnice se vyvážejí v úterý!!!
Komunální odpad v naší obci se likviduje prostřednictvím firmy Marius Pedersen, a.s., resp. Hradecké služby, a.s.
Separované odpady a bioodpad odváží
několik různých firem na základě rámcové smlouvy.
KOMUNÁLNÍ ODPAD se vyváží 1x za
dva týdny, POZOR - NOVĚ V ÚTERÝ!!!
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.vysokanad-labem.cz/svoz-odpadu.
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 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.
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ELEKTROODPAD všeho
druhu můžete uložit zdarma do kontejneru u prodejny potravin, větší věci
(televize, lednička,…) do Edomku 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

Ohlédnutí - drakiáda a dlabání dýní
Letošní drakiáda proběhla dne 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 krásné halloweenské dekorace.
Okolo 15. hodiny dokonce začalo trošku

foukat, takže někteří draci mohli i vzlétnout.
Děkujeme všem, kteří tuto akci pomohli
zorganizovat. Díky Vám si naše děti
užily pěkné odpoledne.
Jiří Horák

Ohlédnutí - lampionový průvod strašidel
Jako každoročně v poslední říjnový den,
i letos prošel naší obcí podivný a
hrůzostrašný průvod: strašidla, čarodějnice, upíři, zombie a další přízraky.
Průvod vyrazil po 17. hodině od obecního úřadu, prošel částí Jižního svahu a
za strašidelného skuhrání (do obecního

rozhlasu jsme v pravidelných intervalech
pouštěli různé hrůzostrašné zvuky)
zamířil k fotbalovému hřišti. Veřejné
osvětlení bylo vypnuté a dlouhá řada
podivných postav se zářícími lampiony
poskytovala zajímavý pohled. V klubovně u hřiště bylo pro strašidla a jejich
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doprovod připraveno malé občerstvení
(tatranky a horký čaj), další jídlo a pití
zajistila Hospůdka u hřiště. Počet
účastníků byl zřejmě rekordní, připravených 75 tatranek a 100 čajů zmizelo
během 10 minut. Akci zakončil
ohňostroj.
Jiří Horák

Fotbalový klub FK Vysoká nad Labem
Slovo úvodem:
V tomto krásném vánočním čase, vás čtenáře,
příznivce naší kopané a
rodiče chceme maličko
potěšit.
Jsme velice rádi, že

sezónu (i přesto, jak byla náročná) se
podařilo dohrát ve všech kategoriích na
výbornou. Je radost vidět děti, trenéry a
také fanoušky, jak všichni mají úsměv na
rtech a dokážou si naplno užít radost
z našeho fotbalu. Úspěchy každé kategorie v nás vyvolávají nespoutanou ra-

dost a reprezentování klubu je více než
důstojné. Za toto vám patří obrovský dík!
Tímto vám všem vedení FK Vysoká ze
srdce přeje hodně zdraví, štěstí, vánoční
pohody a úspěšný výkop do nového roku
2022.
Vedení FK Vysoká nad Labem

FK Vysoká nad Labem - mladší žáci
Podzimní sezónu hodnotíme velice kladně. Chlapci a slečna odehráli v nabité
sezóně Krajského přeboru 27 zápasů. Z
toho se 24x radovali z vítězství a pouze
3x prohráli. Konečné skóre 107:21 mluví
za vše. Vysoký počet vstřelených gólů
nám zajistil krásné první místo ve skupině! Snaha, píle a týmový duch je vidět v
každém fotbalovém momentě na hřišti, a
to nás moc těší. Zde se držíme hesla:
„Pokud budeme držet spolu, můžeme
porazit každého soupeře!“ Chtěli bychom
také poděkovat trené28.11. 2021, turnaj starších
rům
a
přípravek Červený Kostelec

chlapcům ze starší přípravky,
bez vzájemné spolupráce
bychom těchto skvělých výsledků nedosáhli. S počtem
10ti hráčů vlastních a 5ti
pomocníků z nižší kategorie
si dovolíme tvrdit, že je to
velice cenné vítězství. Určitě
se budeme snažit výkony dětí
dále rozvíjet. Na jaře nás
čeká ještě těžší práce, ale
jsme optimisté a věříme, že
děti tuto výzvu zvládnou .
Všem hráčům, jejich rodinám a fanouškům přejeme krásné prožití vánočních

svátků a úspěšný nový rok 2022 plný
zdraví a radosti.
Trenérský tým mladších žáků

FK Vysoká nad Labem - Starší přípravka
Po nadějné
fotbalové
podzimní
venkovní
sezóně, kdy
jsme si naplno v září a
v říjnu užívali fotbalu

nejen v našem obecním sportovním
areálu, přišlo opět covidové zklamání s
obavou na výhled zimní sezóny. Jsme
rádi za naši nafukovací halu, kde se
můžeme scházet, trénovat a hrát fotbal,
který nás baví.
V omezené míře jsme se stihli zúčastnit
alespoň jednoho halového turnaje
v Červeném Kostelci a udělat radost

medailemi sedmi statečným za 3. místo.
Doufáme, že situace bude dobrá natolik,
abychom bez velkých omezení mohli
všem dětem dopřát radost z fotbalu a
porovnávat dovednosti s ostatními
soupeři. Přejeme všem krásné Vánoce a
co nejlepší vstup do Nového roku.
Trenéři starší přípravky: Roman, Kamil a
Tomáš

FK Vysoká nad Labem - Superminipřípravka, Minipřípravka a Mladší přípravka
Začátkem listopadu jsme se tradičně
přesunuli z travnatého hřiště pod střechu,
respektive
Mladší
přípravka
do „nafukovačky“ a Minipřípravka (spolu
se Superminipřípravkou) do haly.
Ačkoliv díky Covidu naše řady dost
prořídly, nezlomilo nás to a pravidelně se
scházíme středa/pátek na trénincích.
Minipřípravka zvládla v neděli 21.11.
halových turnaj v Lázních Bohdaneč a
28.11. pak přátelské zápasy s FŠ FC
Hradec Králové. Všichni podali skvělé
výkony a byli po zásluze odměněni
medailí a sladkostmi .

Mladší přípravka, ač Covidem značně
probraná, pilně trénuje a místo
turnajů pak hraje tréninkové zápasy s
Malšovou Lhotou u nás v nafukovačce.
Děkujeme moc všem za podporu a pomoc v průběhu roku, 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.
Píšeme to tady opakovaně, chcete-li se
k nám přidat, můžete (a budeme rádi )
s tím, že nás najdete v zimních měsících
ve středu/pátek od 17 do 18 hod v hale
a od 17,50 do 19 hod v nafukovačce.

Mladší přípravka po tréninku v nafukovací hale, prosinec 2021

Krásné svátky a fajnový, nejen fotbalový,
rok 2022!
Michal Solich
Minipřípravka - turnaj v Lázních Bohdaneč 21.11.2021

Minipřípravka, zápasy s FŠ FC HK, 28.11.2021
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Basketbalový klub BK NAPOS Vysoká nad Labem
Vánoce jsou za dveřmi a
hráči a hráčky BK Vysoká nad Labem mají za
sebou první polovinu
sezóny. Nejlépe si zatím
vede „A“ tým mužů,
který je na druhém místě ve 2. lize skupiny B s bilancí 9 výher a 1 prohra.
Naše áčko čeká náročná druhá část
sezóny, kde budeme chtít co nejlépe
uspět ve vyřazovací soutěži play-off.
Ženy Vysoké, svěřenkyně trenéra Zdeňka Hanzlíka, se mohou pyšnit středem
tabulky Východočeské ligy.
Junioři U19 letos hrají nadregionální
ligu, kde podávají velmi vyrovnané a
stabilní výkony. Druhé místo ve skupině
s bilancí 5 výher a 5 proher mluví za
vše. Nejlepší utkání odehráli s BK

proti čistě chlapeckým týmům. Zatím se
jim podařilo vyhrát pouze dvě utkání, ale
to ničemu nevadí, jejich čas teprve
přijde. Důležité jsou zkušenosti, které
naši svěřenci a svěřenkyně sbírají.
Starší minižáci U13 mají letos v sezóně
bilanci 4 výhry a 2 prohry. Kvůli
koronavirové
epidemii
a
častým
onemocněním stihli odehrát pouze šest
zápasů. Doufejme, že se situace zlepší
a kategorie U13 bude moci v novém
roce opět vyběhnout na palubovky.
Mladší minižáci U12 odehráli 10 utkání,
z toho 4 byla vítězná.

Pavel Harčár pod košem soupeře

Svitavy, kdy v prvním zápase vyhráli
63:61 a v druhém stejnému soupeři podlehli 67:69. K vidění bylo velmi napínavé
utkání se spoustou pohledných akcí.
Kadeti U17 nezažívají nejlepší vstup do
sezóny. Prozatím jsou na 6. místě skupiny D nadregionální ligy (2 výhry, 6 proher). Největší problém našich dorostenců je soustředěnost a výdrž v nasazení.
I přesto však trenéři Mráz s Říhou věří,
že se tým vzchopí a v druhé části sezóny začne vyhrávat důležitá utkání. To
samé platí pro žáky U15, kteří dokážou v
jeden den podat dva velmi odlišné výkony. V prvním utkání porazí soupeře o 20
bodů, v druhém prohrají rozdílem 15
bodů…Nicméně i tak jsou vidět záblesky
velmi hezkého a týmového basketbalu.

Naši nejmladší baskeťáci z přípravky
toho mají ještě spoustu před sebou, a
proto jsme rádi, že na každý trénink
chodí v hojném počtu.
I přesto, že nám sezónu zkomplikovala
pandemie koronaviru, stále trénujeme a
snažíme se zlepšovat v basketbalových
dovednostech. Doufáme, že se situace
uklidní a my budeme moci dokončit letošní sezónu.
Děkujeme všem fanouškům za podporu
a za BK NAPOS Vysoká n. Labem vám
přejeme krásné prožití vánočních svátků
a šťastný nový rok.
Pavel Pour

Holky a kluci v kategorii U14 letos hrají
smíšený oblastní přebor, kde nastupují i

Sára Juhászová v souboji o míč

Tříkrálové koledování bude sobotu 8. ledna 2022
smysluplně prožitého času.
V lednu 2020 se sešlo 10 trojic, průměrná doba koledování byla 2,5 hodiny,
vybralo se téměř 48 000 korun! V roce
2021 se nekoledovalo, kvůli epidemii a
lockdownu.
Informace pro zájemce.
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 2022
to bude již 14. ročník „Vysockého tříkrálového koledování“. Děti nejen vybírají
peníze na dobrý účel, ale přinášejí i vzájemnou radost ze setkání, ze zpívání, ze

Sraz je v sobotu 8.1.2021 v 8 hodin na
obecním úřadě. Je nutno předem nahlásit jména dospělých průvodců, kvůli
evidenci pokladniček. 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 dárStrana 5

ky 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. Královské koruny
nevyrábějte, máme jich dost.
Zájemci se mohou hlásit E-mailem na
starosta@vysoka-nad-labem.cz.
Podrobné informace podáme na telefonu: 725081339.
Jiří Horák

Ohlédnutí - začátek adventu ve Vysoké nad Labem
Stalo se v naší obci tradicí, že na první
neděli adventní jsme se scházeli na akci
nazvané Adventní tvoření. Vloni již tato
akce neproběhla, z důvodu epidemie
Covid-19, a letos málem také ne. Nakonec jsme se rozhodli společné přivítání
adventu zorganizovat alespoň v redukované podobě. Z důvodu sílící epidemie
vše probíhalo venku.
Sešli jsme se v neděli 28.11.2021 v
16:30 hodin před sportovní halou. Počasí nám přálo, všude leželo několik
centimetrů čerstvého sněhu a pomalu se
snášející velké sněhové vločky vytvářely
pravou atmosféru. Rozsvítil se stromeček a skupinka muzikantů (většinou od

nás z Vysoké!), za doprovodu kytary,
houslí a harmoniky zazpívala několik
známých vánočních písní.
Pak následoval přesun k pódiu u fotbalového hřiště. Za doprovodu tajemných
zvuků a v pekelném čoudu se objevil
Mikuláš s krásným andělem a dvěma
pořádnými, špinavými rohatými čerty.
Mikuláš děti poučil o tom, jak se chovají
hodné děti a co čeká děti zlobivé - čert
významně potřásal pytlem. Pak děti
recitovaly básničky, zpívaly a pro každé
z nich byl připraven čokoládový adventní
kalendář.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na

přípravě této zdařilé, zřejmě na delší čas
poslední společné akce. Osobně mám
velkou radost z toho, že jsme schopni
takovouto akci připravit vlastními silami,
bez toho, že bychom zvali profesionální
muzikanty či herce. Ještě jednou děkuji
muzikantům za krásné hraní a zpívání,
Mikulášovi s jeho doprovodem za hezké
a citlivé zacházení s dětmi, zaměstnancům obce za přípravu stromečku,
ozvučení a dalších rekvizit. Speciální
poděkování patří Milanovi Danihelkovi
za výrobu originálního osvětleného
adventního sněhuláka na lyžích. A děkuji samozřejmě i Pavlu Švajdlerovi, který
celou akci fotografoval.
Jiří Horák

Mistr tradiční rukodělné výroby Královéhradeckého kraje je z Vysoké nad Labem!
Titul Mistr tradiční rukodělné výroby Královéhradeckého kraje uděluje Rada Královéhradeckého kraje na základě doporučení odborné komise tvůrcům v oborech tradičních lidových řemesel a těm,
kteří se významně zasloužili o jejich udržování, rozvoj a také předávání následovníkům.
Letos tato cena putuje k nám do Vysoké,
protože ji obdržel místní občan, pan
MUDr. Petr Podrábský.
https://www.mistnikultura.cz/letosnimimistry-tradicni-rukodelne-vyroby-jsoukrajkarka-a-soustruznik : „Petr Podrábský pracuje jako lékař, ale výroba soustružených předmětů je jeho dlouholetým a milovaným koníčkem.
Znalosti obrábění dřeva získával nejen z
domácí a zahraniční literatury, ale také

na kurzech v Rakousku. Výsledkem jeho
práce jsou soupravy stolních doplňků
(dózy, misky), svícny různých tvarů a
velikostí, figurky, stromky a
další předměty, vyznačující
se
jednoduchými čistými
liniemi a nápadem.
Povrchovou
úpravu výrobků
provádí
olivovým olejem nebo speciálním olejovým
roztokem.
Předměty jsou
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pak chráněné a lépe se zvýrazní kresba
dřeva.
Výroba soustružených předmětů má
velmi dlouhou tradici a tímto způsobem vznikaly spíše drobnější předměty jako talíře, misky, různé dózy
a podobně.
Rozkvět výroby spadá do přelomu
19. a 20. století, kdy se soustružení
na vesnicích věnovaly i celé rodiny
a svojí produkcí zásobovaly okolní
trhy.“
Předání cen oceněným rukodělným
mistrům se uskutečnilo 18. srpna v
rámci slavnostního zahájení Mezinárodního folklórního festivalu v
Červeném Kostelci.
Mistře, gratulujeme!
Jiří Horák

Naše obec v proměnách času

1843

1937

Oba obrázky dělí od sebe téměř století.
Nahoře je kolorovaná mapa, důkladně
provedená tak, jak to bylo dobrým
zvykem za Rakouska-Uherska.
Na první pohled Vás upoutá rybník s
nápisem Wisoka, který se nacházel v
prostoru za zahradou mateřské školy.
Dodnes se z něj zachovala hráz a název
ulice „Na Rybníku“.
Kousek nad rybníkem je nápis Winiczny,
svědčící o tom, že tam opravdu kdysi
vinice byla. Je vyznačena zelenou barvou na okraji lesa. Dnes si ji připomínáme opět jen v názvu ulice.
Všimněte si, že na mapě ještě není
most přes Labe, ten byl postaven až v
roce 1883. Místo něj byly u obce dva
přívozy, jeden v blízkosti dnešní sportovní haly, další nad jezem.

A na mapě není ani silnice vedoucí k
mostu, ta se stavěla zároveň s ním.
Zajímavé může být i to, že celý kopec
Milíř (Milirzkeg) nebyl tehdy zalesněný,
ale je tam vyznačena pastvina.
Spodní obrázek je jedno z prvních
leteckých snímkování.
Na první pohled zaujme „šachovnicový“
vzhled okolních polí. Tam, kde jsou
dnes obrovské lány s jednou plodinou,
bylo tehdy množství malých políček
s různými plodinami, proložené systémem cest, pěšin a mezí. To je pro přírodu naprosto ideální stav, který se dnes
pracně snažíme navrátit umělým
rozčleňováním lánů na menší celky.
Je stále zřetelný obrys původního rybníka, v době snímkování byl už ale vysušený a zemědělsky využívaný.
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Všimněte si světlých skvrn na snímcích
lesa. Jsou to holiny či mladé porosty,
které jsou následkem nevídané větrné
smršti v létě roku 1929. Tehdy vítr zničil
tisíce hektarů lesa a poškodil střechy
mnoha domů v obci.
Kopec Milíř už je zčásti zalesněn, na
části je ještě pastvina s viditelnými
jednotlivými stromy. Výrazná světlá
skvrna na úpatí Milíře je tzv. „hliník“
odkud se těžila opuka ze zúrodnění polí.
Je dobře viditelný hřbitov (zřízen 1899),
za ním vedla cesta do polí a k Labi.
Dalo by se napsat mnohem více, naše
obec se v toku času změnila opravdu k
nepoznání. Pokud Vás tématika zajímá,
na úřadě máme k dispozici oba obrazy v
plném rozlišení. Můžeme je zájemcům
poskytnout i elektronicky.
Jiří Horák

Různé
Jako obvykle začínáme problémem
parkování. Zejména přes vánoční svátky,
kdy je období návštěv, prosíme 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 téměř 300 psů. Je
třeba říci, že většina majitelů (držitelů)
psů je ukázněná a dodržuje pravidla daná
obecní vyhláškou a zásadami slušného
chování. Jsou ale případy, kdy pes majiteli uteče (nebo se dokonce pohybuje
volně po obci s jeho vědomím!) a pak
může dojít k nepříjemnostem jako v listopadu letošního roku. Tehdy větší, volně
se pohybující“ „bojový“ pes, napadl menšího pejska, který byl řádně na vodítku, a
vážně ho zranil. Upozorňujeme, že toto je
porušení obecní vyhlášky, za které lze v
přestupovém řízení udělit pokutu ve výši
několik desítek tisíc korun! Navíc může
majitel napadeného psa vymáhat po viníkovi náklady na léčení.
Blíží se Silvestr a s ním spojené odpalování domácích ohňostrojů. Rány při
odpalování ruší lidi a zejména děsí psy,
kteří se bojí, utíkají a mohou být i agresivní. Jako každoročně touto dobou prosím
o ohleduplnost: zvažte, jestli Vaše oslava
nebude hezká i bez ohňostroje, který
zbytečně stresuje psy i sousedy.
Upozorňujeme uživatele a návštěvníky
sportovního areálu,
že venkovní i

vnitřní sportoviště musí být využívána
pouze v souladu s aktuálně platnými
usneseními vlády, případně s dalšími
pravidly a nařízeními danými příslušnými
orgány.
Je
povinností
uživatelů
sportovního areálu se s uvedenými
pravidly
seznámit.
Nedodržení
uvedených pravidel může být důvodem k
vypovězení ze sportoviště!
Zvon na obecní zvoničce se nakrátko
odmlčel, protože opravujeme střechu
zvoničky, která bude nově pokryta měděným plechem. Do Vánoc by mělo být
hotovo.
Lidé si stěžují na hluk, která způsobují
automobily projíždějící po mostu přes
Labe. Oslovili jsme tedy vlastníka
mostu, kterým je Správa silnic Královéhradeckého kraje, s žádostí o revizní
prohlídku a řešení. Proto byla koncem
listopadu 2021 provedena mimořádná
údržba - dotažení všech spojů mostu.
Podle našich informací se hluk snížil. Dle
zástupce vlastníka je příčinou hluku
nadměrný provoz vozidel na mostě a
nedodržování povolené rychlosti.
Rozhledna Milíř je stále uzavřena.
Příčin je více, jednou z nich je poškozování dřeva strakapoudem. Podrobněji
jsme o tom psali v minulém zpravodaji.
Zatím stále není rozhodnuto o dalším
postupu, statik s projektantem hledají
optimální řešení. Je třeba říci, že obec
žádnou údržbu nezanedbala, dřevěné
prvky byly natírány dle plánu údržby každý druhý rok. Naposledy na podzim 2020
proběhla velmi důkladná údržba, rozhledna dostala několik vrstev nátěrů vč. bio-

cidního přípravku proti plísním a škůdcům. Věřme, že brzy bude rozhodnuto o
řešení a rozhlednu na jaře otevřeme.
Občerstvení v klubovně u fotbalového
hřiště má nového nájemce (pachtýře). Je
jím paní Jana Novotná, z Opatovic nad
Labem. Zatím má otevřeno pouze
výjimečně, jako zázemí pro sportovní či
kulturní akce. Plné otevření plánuje k
zahájení fotbalové sezóny v březnu 2022.
Žádosti občanů o změnu regulativu
územního plánu (viz minulý zpravodaj)
byly vyhodnoceny zastupitelstvem a
všem žadatelům bylo vyhověno. Dalším
krokem bude předání všech žádostí a
podnětů na magistrát města Hradce
Králové, který bude zkoumat shodu
navrhovaných změn se zákonem.
O způsobu odkanalizování Podlesí
není stále rozhodnuto, čekáme na zpracování studie na vybudování kořenové
čistírny. Pak porovnáme všechny varianty
a vybereme vítěznou. Občané budou
samozřejmě průběžně informováni.
V ulici Pod Lesem a Hradecká jsou
nově instalovány retardéry - přejezdové
polštáře. Bohužel, ani toto zařízení nedonutí některé řidiče zpomalit, raději je
objíždějí po chodníku či po trávě. Proto
budou vedle retardérů ještě připevněny
zpomalovací sloupky. Vše máme projednáno s odborem dopravy a odsouhlaseno
Policií ČR. Prosíme, neberte to jako
omezování, ale jako ochranu chodců, dětí
i dospělých, před bezohlednými řidiči.
Mše sv. v kapličce na hřbitově ve
Vysoké nad Labem bude v sobotu
25.prosince od 16 hodin.
Jiří Horák

Organizace i fyzické osoby mohou žádat o dotaci z rozpočtu obce do konce února 2022
Zastupitelstvo obce na svém zasedání
dne 8.11.2021 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 486 000,- Kč.
Zastupitelstvo žádosti vyhodnotilo a rozhodlo o přidělení dotace. Některým žada-

telům bylo vyhověno v plné výši, některým částečně. Celkem bylo z rozpočtu
obce v roce 2021 přiděleno 415.000,- 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.

Provoz obecního úřadu a občanské vybavenosti o svátcích

Termín odevzdání žádostí o dotaci je
28.2.2022.
Připomínáme, že dotaci pro rok 2021 je
třeba vyúčtovat do konce letošního
kalendářního roku - ne všichni tak zatím učinili!
V březnu 2022 zastupitelstvo vyhodnotí
odevzdané žádosti a rozhodne o tom,
které a jakou částkou podpoří. V obecním
rozpočtu jsme na dotace pro rok 2022
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

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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