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https://www.vysoka-nad-labem.cz/

Slovo starosty, aktuální situace, co nás čeká v roce 2022
Vážení spoluobčané!
Každoročně v prvním zpravodaji přinášíme stručné shrnutí toho, co nám nadcházející rok přinese či měl by přinést. Vždy
jsem se snažil, aby tento výhled vyzněl
optimisticky, tedy že v tomto roce bude
více kladných a radostných věcí či událostí. Bohužel, již druhý rok se mi to
nedaří. V loňském roce touto dobou
vrcholila epidemie Covid-19, letos je
dominujícím tématem válka o Ukrajinu.
Do základní školy jsem chodil v 70. letech
20. století. Živě si vzpomínám, jak školník
vždycky přinesl bednu plynových masek
a my jsme se učili, jak je rychle navléknout. Kdo měl masku s nejdelším
„chobotem“ byl borec. Soudružka učitelka
pak chodila mezi námi a kontrolovala
těsnost. Navlékali jsme pláštěnky a igelitové pytlíky na nohy proti radioaktivnímu
spadu, na povel jsme si lehali nohama
k epicentru jaderného výbuchu, ukazovali
nám nějaké páchnoucí tekutiny, kterými
jsme se měli potírat v případě útoku
otravným plynem zpuchýřujícího typu. Na
jednu stranu to byla legrace (všechno je
lepší než sedět v lavici a učit se…), ale
kdesi v pozadí byl pocit neustálého strachu (to jako fakt sem někdo může hodit
atomovou bombu nebo smrtící plyn???).
Tento pocit se mi před měsícem vrátil
v plné intenzitě. Spolu s pocitem iracionality - to přece není možné, máme
21. století, jsme rozumní, vzdělaní, citliví,
zachraňujeme kočičky vylezlé na strom
a zaběhlé pejsky, nikdo přece nemůže
chtít rozpoutat válku, ve které umírají lidé!
Bohužel, válka probíhá v plné intenzitě.
Mrtví, ranění, vojáci i civilisté. Krev, slzy,
sutiny, trosky. Hrdinství i prázdné řeči.
Statisíce lidí, kterým válka vzala domovy.
Nelze odhadnout, jak to všechno skončí,
snad brzy dojde k nějaké dohodě. Snad.
Zaznamenal jsem ještě jeden pocit, a tím
je radost či hrdost. Hrdost na to, jak my
Češi, národ notorických reptalů a skepti-

ků, dokážeme pomáhat. Vláda ČR vyhláněkolik neznámých lidí. Po dohodě
s Diecézní charitou Hradec Králové nabísila počátkem března 2022 nouzový
zíme našim občanům zprostředkování
stav, aby bylo možno zvládnout příliv
kontaktů na přímé ubytování, včetně
uprchlíků z Ukrajiny. V současné době
případné právní a jiné pomoci.
jich je u nás téměř 300 tisíc a tento počet
se zvyšuje. Vedení krajů a měst, integroPokud chcete i nadále pomáhat,
vaný záchranný systém, charity, neziskodoporučuji využít rozcestníky na webu
vé organizace i dobrovolníci pracují ze
Královéhradeckého kraje:
všech sil, aby pro uprchlíky byly zajištěny
https://www.krdůstojné podmínky. Český premiér, spolu
kralovehradecky.cz/kacpu/,
s premiéry Polska a Slovinska osobně
Charity česká republika:
odjel vlakem na Ukrajinu podpořit prezihttps://proukrajinu.charita.cz/,
denta Volodymyra Zelenského. Téměř
Ministerstva vnitra:
každý z nás poslal na pomoc Ukrajině
nějaké peníze, v polovině března přesáhhttps://www.nasiukrajinci.cz/cs/,
la vybraná částka miliardu korun.
nebo jinou z mnoha dalších možností.
Přímo v naší obci zatím žádné uprchlíky
Děkujeme!
nemáme. Alespoň oficiálně o nich
Takže co nás čeká v nadcházejícím
na úřadě nevíme. Resp. vím o dvou ukraroce? Věřím (chci věřit!), že brzy jen
jinských rodinách s dětmi, které přijely
„obyčejný“ životní rytmus. Sejdeme se po
v polovině března za svým známým do
práci se sousedy na hřišti, při práci na
naší obce, a ten jim pomohl sehnat místo
zahrádce, v hospůdce, na čarodějnicích,
v pronajatém domě ve Svobodných
na procházce. A budeme si povídat
Dvorech. Obec jim pomohla zajistit vybao všem možném, jen ne o válce.
vení a potraviny z potravinové banky.
Přeji jménem svým i jménem celého
Zaregistrovali jsme naši sportovní halu
zastupitelstva obce všem krásné jaro,
jako místo pro nouzové ubytování, v zálohodně sluníčka, klidu a hlavně pevné
ze je i obecní Penzion Hubert, kde v souzdraví!
Ing. Jiří Horák, starosta
časné době probíhá rekonstrukce pokojů.
Ale obojí je pouze
pro krátkodobé pobyty, Hubert nemá
pokoje
vybavené
kuchyňkou, což není
vhodné k dlouhodobému bydlení.
Ideální možností je
ubytování v soukromí. Stát tuto možnost
podporuje,
příspěvek je zatím 3
tisíce korun měsíčně
na
ubytovaného
uprchlíka. Je ale
pochopitelné,
že
občané mají obavu
přivést
si
domů Západ slunce s paragliderem a cyklostezkou fotografoval Pavel Švajdler
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Aktuální epidemiologická situace, Covid ustupuje a slábne
Máme za sebou další zimu ve znamení
epidemie nemoci Covid-19. Na rozdíl od
minulé vlny měla onemocnění většinou
mírný průběh v důsledku proočkovanosti
populace a mírnější variantě/mutaci viru.
Graf vpravo ukazuje přehledně vývoj v
naší obci. Maximální počet pozitivně
testovaných přesáhl stovku počátkem
února 2022. Většinou to byly děti a
mládež, podle našich informací nebyl
nikdo z našich občanů hospitalizován
s vážným průběhem nemoci.

(zdroj: https://covidvobcich.cz/)

V době zpracování tohoto zpravodaje je
evidováno kolem 20 pozitivně testovaných občanů.

Doufejme, že s nastupujícím jarem toto
onemocnění zmizí, podobně jako vloni.
Jiří Horák

Ohlédnutí - Tříkrálová sbírka 2022, vybrala se rekordní částka - děkujeme!
Letos potřinácté vyšli tři
králové do ulic naší obce,
a to v sobotu 8. ledna
2022. Vloni se kvůli
covidu klasická sbírka
nekonala, byla pouze
on-line.
Koledníci v kostýmech a s
královskými korunami se
sešli v 8:30 hodin v zasedací místnosti obecního
úřadu, kde probíhalo vyplňování průkazek, zadání
trasy a poslední úpravy
královského oblečení. A
v 9 hodin se vyrazilo na
dlouhou cestu do Betléma. Dětem na cestu požehnal jáhen Mgr. Jan
Zetek z Opatovic a králové vyšli do ulic.
Lidem nesli přání do nového roku, kalen-

dáře, písničku a
možnost nechat si
zaznamenat jejich
návštěvu posvěcenou křídou a nápisem K+M+B 2022.
Zdejší občané téměř
bez výjimky děti
přijímali velmi vstřícně, často už je
z dálky vyhlíželi a
zvali dál. Dokonce u
několika domů, kde
obyvatelé
nebyli
doma, našly děti na
poštovní schránce
připevněnou zalepenou obálku s nápisem "pro sbírku", s
bankovkou uvnitř. A v závěru sbírky přišlo několik občanů na obecní
úřad s tím, že se s koledníky nějak minuli a přispěli do
pokladničky dodatečně.
Po návratu na děti čekalo
na obecním úřadě zasloužené občerstvení - čerstvá
pizza a horký čaj.
Sbírky se zúčastnilo celkem 9 skupin koledníků,
což je téměř ideální počet.
Je třeba říci, že ne všichni
koledníci byli z Vysoké.
Dost dětí mělo karanténu

nebo jiný program, takže nám vypomohli
hradečtí skauti, kteří přijeli v počtu 4
skupinek posílit naše koledníky. A
výsledek stál za to - vybralo se téměř 58
tisíc korun, což je historicky nejvyšší
vykoledovaná částka v naší obci!
A jedna ze skupinek dokonce vybrala
více než 11,5 tisíce korun, což je
absolutní rekord.
Opravdu velký dík patří všem koledníkům, jejich rodičům a průvodcům. Dále
si dovoluji jménem Charity ČR i jménem
svým srdečně poděkovat všem dárcům
a zároveň je ujistit o tom, že vybrané
peníze budou skutečně využity na deklarovaný účel. Podrobnosti o sbírce najdete na: http://www.trikralovasbirka.cz/ .
Celou akci fotografovali Pavel Švajdler a
Vladimír Vondruška - děkujeme!
Jiří Horák

Likvidace odpadů je stále nákladnější, lepší to nebude
Aktuálně platný zákon o odpadech má
mj. motivovat obce k vyššímu třídění
odpadů produkovaných jejich občany.
Motivací má být z jedné strany rychlé
navyšování poplatku za uložení na
skládku (z loňských 500,- Kč/t až
na 1850,- Kč/t v roce 2029), ze
strany druhé je to systém slev či
bonusů pro obce, které budou
dobře třídit. Již nyní je ale likvidace komunálního odpadu jednou
z nejnákladnějších položek v
obecním rozpočtu.
Pro Vaši orientaci přinášíme přehled nákladů na odpadové hospodářství v obci. V tabulce nejsou

zahrnuty mzdové náklady zaměstnanců,
pohonné hmoty a využití obecní techniky
při svozu separovaných odpadů a
odpadkových košů.
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Jak vyplývá z přehledu, i přes loňské
navýšení poplatků na 500,- Kč na občana nepokryjí poplatky ani třetinu
skutečných nákladů. Rozdíl je hrazen z
obecního rozpočtu.
Jiří Horák

Rekonstrukce čistírny odpadních vod, jak se budou čistit splašky na Podlesí
Největší letošní investice souvisí s čištěním odpadních vod. Původní obecní
čistírna odpadních vod (dále jen „ČOV“)
je umístěna ve sportovním areálu. Do
provozu byla uvedena v roce 1998,
intenzifikována v roce 2006. Nyní tato
obecní ČOV je na konci životnosti,
musí se opravit a vybavit novým zařízením. V průběhu rekonstrukce dojde
ke kompletní výměně celé technologické
části, beze změny zůstane v podstatě
jen budova a podzemní nádrže. Navíc
budou na střeše fotovoltaické panely,
které nám podstatně zlevní provoz celé
čistírny. V současné době se připravuje
projektová dokumentace ke stavebnímu
povolení. Projekt zpracovává společnost VIS - vodohospodářské služby
spol. s.r.o. Hradec Králové. Předpokládané náklady na rekonstrukci zřejmě
přesáhnou 10 milionů korun. Konkrétní
částka vyplyne z projektu a následného
výběrového řízení na stavbu.
Část obce „za kopcem“ zvaná
Podlesí není odkanalizována do
výše uvedené ČOV, ale do melioračního příkopu, který vede přes pole
mezi Vysokou a Bukovinou, prochází
pod silnicí a pak vtéká do Labem.
Cestou dochází k úplnému samočištění vody, protože vzorky, které se berou
na vyústění do Labe, vyhovují všem
normám. Bohužel, tento způsob odkanalizování však byl vyhodnocen jako
nelegální a obec dostala lhůtu k nápravě. Jsou v podstatě dvě možnosti splašky přečerpat přes kopec do obecní ČOV (k tomuto řešení proběhla na

podzim 2021 veřejná schůze) nebo vybudovat kořenovou čistírnu.
Tato varianta se prověřuje, předpokládané náklady budou, podobně jako u rekonstrukce „velké“
ČOV, cca 10 milionů korun.
Kořenové ČOV jsou stále poměrně neobvyklým řešením, úřady se
k nim staví dost rezervovaně.
Pokud by se podařilo tuto variantu
prosadit, pak by to znamenalo, že
není třeba rozkopávat Podlesí a
budovat tlakové stanice. Namísto
toho by se na vodoteči v polích
postavila nenápadná stavba, která
spíše připomíná zarostlou louku nebo
mokřad. Přitékající splašky budou procházet několika stupni čištění a usazování, vyčištěná voda bude odtékat zpět
do vodoteče. Chtěli bychom na odtoku
vybudovat několik jezírek, která budou
zároveň sloužit jako napajedlo pro zvěř
i krajinný přírodní prvek. Další výhodou

Kořenová čistírna a tůň v obci Hůrky
Zdroj: https://www.korenova-cisticka.cz/

Kořenová čistírna ve Šternberku
Zdroj: https://www.korenova-cisticka.cz/

kořenové čistírny je malá náročnost na
energie, některé typy dokonce nevyžadují přívod elektřiny, ale jsou napájeny
fotovoltaickými panely.
Nevýhodou bývá horší fungování v zimě,
v době vegetačního klidu.
V současné době komunikujeme s příslušnými úřady. Jakmile dostaneme
kladné stanovisko, což je prý
velmi pravděpodobné (projektant
tvrdí, že moderní kořenová ČOV
umí vyčistit vodu minimálně
stejně jako klasická ČOV), pak
začneme připravovat stavební
povolení.
Obě uvedené stavby budou stát
cca 20 milionů korun. Budeme
samozřejmě žádat o dotace,
v minulosti byly stavby tohoto
typu podporovány, z dotací šlo
hradit více než polovinu nákladů.
Doufejme, že toto bude platit
i v budoucnu.
Jiří Horák

Zprávy z mateřské školy Vysoká nad Labem
Zimní období jsme ve školce zakončili
karnevalem. Děti prožily dopoledne v
přestrojení za princezny, víly, piráty a za
další pohádkové postavy. Užily si tance,
her i dobré zábavy.
Nyní pomalu začíná jaro a my se na
něho připravujeme. Společně se podílíme na jarní a brzy i velikonoční výzdobě

výtvarnými a pracovními činnostmi dětí.
Je připraveno několik výukových environmentálních programů - ,, Včely",
,,Hmyz", ,,Motýli". Formou hry, pohádky i
prožitkovým učením si tak děti uvědomí
potřebu chování k přírodě.
V projektu ,, Stavitel města " poznají, jak
se staví město s praktickými úkoly a
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stavěním z oblíbených kostek Lega
podle plánku. Shlédnou i několik divadelních představení, připravena je i keramika pro děti a později i společně s rodiči.
Jsem rádi, že současná situace nám již
umožní besídky, výlety a další aktivity.
Iva Vlasáková, ředitelka

Pozdrav od fotbalistů a trenérů FK Vysoká nad Labem
Superminipřípravka, Minipřípravka a Mladší přípravka
Zimní část sezóny se i přes
Covid podařilo zvládnout bez
přerušení (což je něco neuvěřitelného!),
byť
absencí/omluvenek
z
tréninků/zápasů bylo opravdu hodně. A protože k zimní části sezóny patří tradičně
turnaje či přátelské zápasy, zvládla

minipřípravka dne 29.1.2022 přátelské
zápasy s Malšovou Lhotou a dne
19.2.2022 turnaj u nás ve Vysoké pořádaný OFS HK. Kluci za své výkony byli
odměněni sladkostmi a nezbytnou
medailí
. Mladší přípravka (ročníky
2013/2014)
pak
absolvovala
dne
19.2.2022 turnaj v Lázních Bohdaneč a
dále pak dne 27.2.2022 turnaj na Slavii
HK („mladé pušky“ ročníku 2014).
V březnu pak máme v plánu ještě
MP 2014 Slávia Cup 27.2.2022
pár rozlučkových turnajů se zimní
sezónou, ale už se těšíme moc
ven, neboť fotbal se hraje
především na trávě!
Nemůžeme opomenout ani naši
Superminipřípravku
(ročníky
2017/2018), která v kolektivu

starších a zkušenějších dětí získává své
první fotbalové dovednosti a moc nás
těší, že se jejich počet neustále rozrůstá,
což je velkým příslibem do budoucna.
Opakovaně (a donekonečna to musíme
stále opakovat) moc děkujeme 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, díky
moc!
Píšeme to taky opakovaně, chcete-li se k
nám přidat, můžete (a budeme rádi
)
s tím, že nás od konce března najdete ve
středu/pátek od 16,45 do 18 hod. na
hřišti.
Za trenérský tým SMiniP, MiniP a MP
Michal Solich
Mini Vysoká 29.1.2022 s Malšovou Lhotou

Basketbalový klub BK NAPOS Vysoká nad Labem
Ženy jsou mistryně VČL,
muži a mládež vstupují do
závěrečných bojů!
Naše ženy dokázaly nemožné!
V sobotu a v neděli 19.-20. března se
hrálo final four Východočeské ligy žen
v Hradci Králové. Svěřenkyně trenéra
Zdeňka Hanzlíka vstupovaly do turnaje z 2. příčky v tabulce. V sobotu se
střetly s týmem z Havlíčkova Brodu, kterému
nedaly šanci a porazily
ho rozdílem 9 bodů.
V neděli na ně čekal
neporažený tým základní
části – Sokol Hradec
Králové B.
I přes to, že do utkání
naše ženy vstupovaly
jako outsider, rozhodně
to tak nevypadalo. Už od
začátku se soupeřky
podařilo zaskočit týmovou a aktivní hrou, která
nás dovedla k vítězství.
Ženy BK Vysoké n.L. se
taky
staly
vítězkami
Východočeské ligy žen!

Mužský „A“ tým BK NAPOSU Vysoké n.L.
vstupuje do nejdůležitější části této sezóny, začíná play-off. Za zmínku taky stojí
nová posila našeho „áčka“ Dominik
Štěpán, 203 cm vysoký pivot, který k nám
přestoupil z celku BK Olomoucko, z týmu
z nejvyšší soutěže Kooperativa NBL.
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Naše mládež od kategorie U12 až po U19
zahájila boje o umístění, věříme ve všech
kategoriích mládeže s umístěním v
horních patrech tabulky.
V sobotu 19.3. se pod naší taktovkou
konaly už tradiční Vysocké šibřinky. Téma
večera bylo Black and White. Akce
proběhla za doprovodu světelné show
a půlnočního překvapení v podobě
představení bubeníků
TAM
TAM
BATUCADA. Výtěžek z tomboly putoval
na
pomoc
ukrajinským občanům, prostřednictvím nadace Člověk
v tísni. Vybralo se
krásných 18 380,Kč. Všem zúčastněným
děkujeme
a za rok se těšíme
znovu na parketu!
Pavel Pour

Začátek února byl velmi větrný, k velkým škodám nedošlo, menší škody řešili hasiči
Vichřice, která se několikrát prohnala
republikou počátkem února, naštěstí v
naší obci nenapáchala velké škody. Několik spadlých tašek ze střechy u cca 10

domů, polámané trampolíny a zahradní
nábytek. Vítr také poškodil rozestavěnou
pergolu u mlhoviště. Nepříjemné byly i
výpadky elektřiny související s vichřicí.
Větší škody byly mimo
zástavbu. V blízkém
lese je mnoho vyvrácených stromů, došlo i
k pádu několika stromů
do cesty, jeden velký
strom uklízeli hasiči na
cyklostezce.
Obecní
zaměstnanci
spolu
s hasiči skáceli a odstranili všechny zavěšené nebo spadlé stromy
v blízkosti lesních cest děkujeme!
V současné době probíhá čištění obecního
lesa a odstraňování
následků vichřice.

POZOR: Některé části soukromých
lesních pozemků jsou následkem větru plné nebezpečných vývratů a polomů - doporučujeme raději nevstupovat!
Vlastníci lesa byli upozorněni na nutnost
tuto situaci řešit.
Jiří Horák

Z obecní kroniky pro porovnání - nevídaná vichřice v roce 1929
„Ve čtvrtek dne 4. července 1929 postižena byla naše obec větrnou smrští.
Bouře byla nevídané síly a v obci nebylo
pamětníka, který by takovou katastrofu
zažil. Bouři předcházelo od rána nesnesitelné vedro, které takřka předvídalo
větší poruchu. Že by snad přišla bouře
takové síly, nikdo netušil. K nám se bouře přihnala navečer o 7 1/2 hod. (pozn.
JH: hodiny na Bílé věži V Hradci Králové se zastavily ve 20:03 hod.) Ve své
největší síle trvala asi 20 minut a zkázonosné dílo bylo vykonáno. První pohled
byl drtivý. V obci nebylo jedno stavení,
které by nebylo značněji poškozeno.
Stavení Anny Švagerkové č.p.69, Josefa Hladíka č.p.11, Fr. Arnošta čp. 81,
Josefa Zelinky byla úplně stržena a nalézala se v sutinách. Střechy novostavby
Hynka Řebíčka čp. 138 a A. Václavíka
čp.147 zničeny a štíty zbořeny.
Stromy při silnicích byly přelámány a
skýtaly přesmutný obraz.
Cesta do Opatovic i do Hradce Králové
byla zatarasena. Vysoké topoly ležely
přes cestu, železobetonové sloupy elektrického vedení nahýbány byly jako
proutky. Žalostný pohled byl v lesích,

Ohnutý stožár elektrického vedení

kde vykonala smršť svoji zhoubu. Některé úseky lesa úplně zničeny, ostatní hodně poškozeny. Stromy byly hned zporáženy, neb vyvráceny“.
Nejednalo se o lokální jev omezený pouze na naši obec. V knize Pohled do historie Nového Hradce Králové (Doubek,
Rezková 2010) je uvedeno:
„Dusno a žár vzduchu byl 4. července
1929 přímo nesnesitelný. Na Orlické
plovárně byl ten den až do večera přes
2000 lidí. Jako předzvěst katastrofy
rozhostilo se náhlé ticho. No obloze pluly
beránky směrem na jihovýchod k obci
Třebeš, v pozadí Zámečku se objevil
tmavě šedý, stále se zvětšující mrak.
Z mračna vyčnívala dvě křídla, v
jeho střední části
kroužily popelavé
kotouče. V tichu
se náhle ozval
syčící
hukot,
podobný tovární
siréně. Jakmile se
mrak dostal k
městu,
kroužící
střed - cyklon udeřil silou na město.
Stromy i metr
v průměru se lámaly jako párátka,
ve vzduchu létaly

Stavení Anny Švagerkové č.p. 69
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silné větve, ohýbaly se železné stožáry,
vodiče elektrické energie, mizely železné
ploty, rozbity byly tisíce okenních tabulí,
střepy poletovaly vzduchem jak papíry a
zraňovaly. … Na různých místech byly
nalezeny rozházené menší ryby a žáby,
které větrný vír vysál z Labe a slepých
ramen okolo Třebše. … Bylo zničeno 90
000 krychlových metrů dřeva, zahynulo
mnoho lesní zvěře i ptactva. …
U meziměstského vedení Pardubice Hradec Králové ohnuto až k zemi bylo
25 stožárů….“
V naší obci zřejmě nedošlo k obětem na
životech. Na rozdíl od sousedního Nového Hradce, kde zahynuli v důsledku
vichřice tři lidé a mnoho dalších bylo
zraněno.

Novohradecký les poblíž Zděné boudy

Není bez zajímavosti, že této události
předcházela velmi drsná zima. V naší
obecní kronice je uvedeno:
„Po krásném podzimním počasí nastala
v měsíci lednu velmi krutá zima. V celé
obci není pamětníka takto krutých mrazů. Dne 11. a 12. února ukazoval teploměr - 39 st. C. Napadlo mnoho sněhu a
udělaly se veliké závěje, takže nebylo
možno nikam se dostati ani pěšky, ani
na saních. Vlaky na drahách pro spousty
sněhu nemohly jezditi. Nastal veliký
nedostatek paliva, zvláště uhlí. Ptactvo
zmrzovalo, zvěř hynula.“
Jiří Horák

Ze života vesnice 30. let 20. století - vzpomínky pana Františka Kobližka
Pan František Kobližek z č.p. 67 byl
ročník narození 1900. Měl přezdívku či
přízvisko „statkář“. Byl nadšený Sokol,
divadelník, hasič (v roce 1938 byl zvolen
jednatelem sboru - na fotografii níže je
uprostřed horní řady označen kroužkem)
a zejména myslivec a milovník přírody.
V roce 1956 byl, spolu se svou rodinou a
spolu s dalším čtyřmi selskými rody,
vystěhován z naší vesnice. Tehdy komunisté potřebovali založit JZD (jednotné
zemědělské družstvo) a vzdělaný
„statkář“ jim překážel. Byl uvězněn na 8
let a ani po odpykání trestu se nesměl
vrátit do své rodné obce, kterou měl tak
rád. Na polích patřících jeho rodině,
v jejich stájích a chlévech začalo hospodařit nově vzniklé JZD.
Dnes devadesátiletý pan Jan Vavřina
vzpomíná, že jim pomáhal odvézt to
málo z majetku, co jim komunisté dovolili
si vzít s sebou. Měl na to půjčený malý
žebřiňák od Rybišarů s jedním koněm,
na kozlíku seděl spolu se svým vrstevníkem a kamarádem, Františkem Kobližkem mladším. Odvážel je do Rokytna,
kde měl pan Kobližek starší provdanou
sestru. Po vyložení věcí odjel tehdy čtyřiadvacetiletý Vavřina vrátit koně i žebřiňák zpět do Vysoké. Na statku u Kobližků zůstalo veškeré hospodářské vybavení, koně, krávy, dva traktory. Ani ten žebřiňák si nemohli vzít. Vše zabralo JZD.
Až po jeho smrti v 80. letech 20 století se
našel rukou psaný černý školní sešit
s jeho vzpomínkami. Psal ho možná ve
vězení ve Valdicích nebo na Borech, kde
si „odseděl“ 8 let. Sešit je plný vzpomínek a příhod, většinou s mysliveckou
tématikou. Je zajímavé nebo možná
spíše typické, že se jedná výhradně
o hezké vzpomínky, že nepopisuje
křivdy či tragické události. Možná mu
vzpomínání na to, co měl tak rád, pomohlo přežít těžký kriminál.
Se souhlasem rodiny Kobližkovy
zveřejňuji část jeho vzpomínek. Do
textu jsem zasahoval kvůli autenticitě
jen minimálně.
Jiří Horák
--„Známou figurou ve vsi byl František
Holub, svobodný mládenec, který se
specializoval na stopování škodné.
Vzpomínám si, jak v letech 1920 –
1930, podařilo se úplně zbaviti obec,
kurníky i honitbu malého škůdce, totiž
kuny.
Jakmile byla pěkná obleva, když tak po
půlnoci přestal padati sníh, byly stopy
jako když je vytiskne, a hlavně vedly k
pelíšku, kde šelmička určitě byla. Za
takové noci nemohl František Holub
spát a čekal, již řádně přistrojený,
jakmile se rozbřeskne, aby šel stopovati. Obešel všechny stodoly ve vsi, na

poli všechny stohy a přišel mě hlásiti,
tam a tam je kuna, tam zase tchoř. Toto
hlášení udělal velmi důležitě a znázorňoval všechny podrobnosti. Na to jsem již
z prakse nedal a teprve když jsem se
přesvědčil, sezval jsem tu slavnou kapelu
skládající se z harmoniky, plecháčů,
hrnečků a všech možných předmětů,
které hlavně dělala velký hluk. Nejen
všichni kluci ze vsi, ale i staří hospodáři
přišli, jedni pomoci a druzí podívati se.
Vždyť byla zima, vesnice měla dovolenou a proto vyražení toto bylo vzácné.
Předem již se vědělo, že odstřelem kuny
neb tchoře zbavíme se ve vsi společně
velké škodné. Panímámy budou ušetřeny
škody na kuřatech, vejcích i slepicích po
celý rok. Byl to proto velký svátek ve vsi,
když se šlo na kunu. Pan učitel měl toho
dne odpoledne ve škole od kluků pokoj.
Jak by se také taková událost bez kluků
obešla. Ti také tvořili hlavní obsazení v té
kapele a soutěžili, kterému víc a falešněji
ten jeho inštrument zvuky vydává.
Po úspěšném honu, kdy vyplašená kuna
byla zneškodněna, následoval průvod
obcí, v jehož čele nesla hlavní osoba
tohoto dne Franta Holub kunu střelenou
a pověšenou na holi. Vedl celý průvod do
hostince, kdy byla ze sklepa vykulená
bečka piva a v přátelské pohodě se
oslavoval zmar škodné.
I stalo se nám jednou, že kuna ani po
velkém hluku a rámusu nešla ven. Byla
učiněna důkladná prohlídka. Byla to
tehdá stará domovní stavba šenkýře a
hned vedle měl obchod a hostinec. Kuna
po delší době byla nalezena, jak leží u
samého dřevěného štítu do návse za
trámem. Šel jsem se psem Donem na

náves a vyžádal si jednoho souseda, aby
dlouhým prutem vytlačil vystrašenou
kunu dírou ve štítu na náves. Než byl
nalezen vhodný prut, celá ta společnost
se přihnala z mlatu za mnou na náves a
čekalo se, jak to dopadne. Když soused
dlouhým prutem zavadil o kunu, ta se
rychle otočila a běžela po prutu přímo
proti němu. To se odehrálo tak rychle, že
stačil na žebříku jen hlavu sehnouti
a kuna vyskočila přes něho na náves,
mezi děti. Vedle u obchodu u otevřených
dveří stála paní hostinská a sledovala
také to napětí, brzo-li kuna vyskočí.
V tom, ale po skočení kuny nastal
ohromný zmatek. Soused za žebříku
spadnul leknutím dolů. Naštěstí to nebylo
vysoko, takže se mu nic nestalo. Kuna se
ocitla mezi kluky, ti spustili ohromný křik.
Pes Don, jakmile kunu zahlédl, několik
kluků porazil a hnal kunu podél zdi k
obchodu. Již-již ji doháněl, když ta v krajním nebezpečí stačila ještě nastavenou
nohu paní hostinské přeskočiti a ocitla se
v krámě, kde mezi krabicemi a sklenicemi hledala bezpečný úkryt. Don který jí
byl v patách, shodil se stolu několik láhví,
které se rozbily. Kuna mu stačila uklouznouti pod regál tak, že za ní nemohl.
I počal kousati dřevo, které mu bránilo
zmocniti se kuny. Když jsem tuto jeho
práci, při které lítaly třísky viděl, vzal
jsem ho za obojek a násilím ho vytáhl
ven na náves a požádal jsem sousedy,
aby ukrytou kunu z obchodu vyhnali.
Povedlo se to. Za chvíli kuna otevřenými
dveřmi vyběhla na náves a mnou puštěný Don ji po několika skocích chytil, několikrát ji vyhodil do výše a po důkladném stisku páteře zadávenou přinesl.“

Sbor dobrovolných hasičů obce Vysoká nad Labem, 1938
Stojící zleva: Novotný, č.p. 53, Jakoubek Josef, Novotný Josef, č.p. 93 - starosta sboru, Horký František hostinský, Kobližek František, č.p. 67, statkář - jednatel sboru, Salavec Josef, Hanousek Josef, Balada
Václav, č.p. 19 - náčelník sboru
Sedící zleva: Šejvl František, Slabý František, Novotný, č.p. 6.
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Informace o plánované spalovně (ZEVO) na www.zevo-opatovice.cz
Elektrárny Opatovice a.s. rozeslaly dne
16. března 2022 na okolní obce oficiální
informaci o plánovaném projektu ZEVO
(zařízení na energetické využití odpadu)
Opatovice. Z obsahu zprávy citujeme:
„Rádi bychom touto zprávou předešli
spekulacím médií o umístění plánovaného projektu ZEVO Opatovice a informovali Vás jako první, než budou informace
dohledatelné i z podané dokumentace
Zjišťovacího řízení.
Projekt ZEVO jsme se rozhodli umístit
u vstupní brány areálu EOP.
Rozhodující argumenty, které definovaly konečný výběr místa byly následující:

• Turbulentní doba na trhu s energiemi a
válečný konflikt na Ukrajině nás utvrdily v cíli vybudovat ZEVO v nastaveném
harmonogramu, bez dalších časových
odkladů či průtahů.

• Z ekonomického i technického hlediska bylo toto umístění vyhodnoceno

jako nejvýhodnější pro napojení na Na výše uvedeném webu není mnoho
stávající technologie a rozvodné sítě.
konkrétních informací. Plánovaná kapaci• Dalším argumentem pro, je snaha o ta 150 000 t ročně, plánované uvedení
modernizaci vzhledu a vstupní brány do provozu v roce 2028. ZEVO má dodat
areálu EOP díky moderní architektuře 600 000 GJ tepla ročně, z celkově vyráZEVO s nejlepšími dostupnými techno- běného množství EOP zdrojem - 4 000
000 GJ. Svou činností ušetří 150 000 t
logiemi v jejím srdci.
uhlí, čímž údajně přispěje ke zlepšení
• ZEVO je stále více vnímáno v otázce kvality životního prostředí.
energetické bezpečnosti jako nezávislá Web má spíše motivační či PR charakter,
technologie na geopolitickém dění.
přináší obecné informace a argumenty,
Jsme připraveni Vám či Vašim občanům proč je spalování odpadu lepší než skládposkytnout potřebné informace.
kování.
Jako základní informační zdroj můžete již Tato problematika nás samozřejmě velmi
nyní využít nově vytvořené webové strán- zajímá, protože plánovaná stavba leží
ky www.zevo-opatovice.cz.
cca 4 km vzdušnou čarou od středu obce,
Zde najdete nejdůležitější informace o navíc ve směru převládajících větrů.
ZEVO Opatovice již dnes. Webové strán- Podrobné informace a zejména technicky se budou, stejně jako projekt samotný, ká řešení a data o použité technologii
dále v čase vyvíjet a doplňovat.
zatím nejsou zveřejněna. Jakmile k tomu
Hana Počtová, manažer styku s veřej- dojde, ve spolupráci s odborníky je
ností, E-mail: hpoctova@eop.cz Tele- vyhodnotíme a zaujmeme stanovisko.
fon: +420 725 074 272“
Jiří Horák

Zpomalení dopravy, retardéry a směrové zpomalovací sloupky
Nekáznění řidiči a možnosti jejich regulace, to je evergreenem posledních let. I
v naší obci máme problémy. Většina
nové zástavby je označena dopravní
značkou IZ5a - obytná zóna, jež označuje prostor, v němž mj. mohou chodci
užívat komunikaci v
celé její šířce. Maximální
povolená
rychlost
je
20
km/hod.
Občané nás opakovaně upozorňují na situace, kdy řidiči
touto zónou projíždějí mnohem vyšší
rychlostí. Nejsou to jen „cizí“ automobily
např. zásilkových společností typu PPL,
ale, bohužel, i místní občané. Ti, kteří tu
již leta bydlí a jistě přesně vědí, jaká
pravidla platí v obytné zóně.
V loňském červnovém zpravodaji jsme
psali o umístění zpomalovacích polštářů
(retardérů) v ulici Pod Lesem. Instalovali
jsme je na přání občanů této ulice poté,
co upozorňovali na nebezpečnost dopra-

vy v této ulici. Letos v lednu přibyly totožné polštáře ještě v ulici Hradecká,
rovněž na přání zde bydlících obyvatel.
Vše bylo řádně projednáno s odborem
dopravy magistrátu Hradce Králové i
Policií ČR.
Očekávali
jsme
zpomalení dopravy
a tedy zvýšení bezpečnosti. Bohužel,
opak byl pravdou.
Spěchající řidiči se
naučili tyto retardéry objíždět, v ulici
Hradecká dokonce i
po zvýšeném chodníku. Proto byly v
blízkosti původních
retardérů,
rovněž
po projednání s
příslušnými orgány,
umístěny další zpomalovací prvky směrové
sloupky

typu Baliseta, které brání najetí na chodník.
Omlouváme se tímto všem, kteří dodržují pravidla a jen doplácejí na neukázněnost jiných řidičů.
Jiří Horák

Poslední termín pro úhradu místních poplatků!
Termín
úhrady poplatků
za
likvidaci
komunálního odpadu a poplatku za psy je stanoven do konce března 2022.
Upozorňujeme, že při dubnovém svozu
popelnic bude kontrolováno vylepení
známek na popelnici. Nádoby bez známky pro rok 2022 nebudou od dubna
vyvezeny!
Platit můžete i kartou v kanceláři obecního úřadu, lze i bankovním převodem:

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 nar. 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)
Dále připomínáme - nezapomeňte si
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vyzvednout (a pak nalepit) známku
na popelnici! Někteří z Vás mají poplatky
uhrazeny,
ale
dosud
si
nevyzvedli v kanceláři obecního úřadu
známku!
Jiří Horák

Různé
Oprava rozhledny Milíř se komplikuje.
Z rozhodnutí statika bude nutno provést
výměnu minimálně tří celých dílů nosných sloupů (6 m délka a 40 cm průměr)
poškozených strakapoudem. Projektant
spolu se statikem připravil projekt - zadávací dokumentaci pro výběrové řízení.
Počátkem března 2022 bylo vyhlášeno
výběrové řízení na dodavatele, tedy na
firmu, která zajistí jak výrobu těchto
sloupů, tak jejich fyzickou výměnu přímo
na rozhledně. K tomu bude třeba ještě
vyrobit speciální ocelový přípravek, který
během výměny sloupu „rozepře“ část
rozhledny, tedy vezme na sebe dočasně
nosnou funkci sloupu. Po výměně sloupu a jeho ukotvení se přípravek demontuje a opět připevní na další vyměňovanou část. Bohužel, do výběrového řízení
se nikdo nepřihlásil. Z komunikace s
firmami lze říci, že zřejmě není problém
sehnat výrobce jednotlivých dílů, ale je
obtížné sehnat firmu, která provede
vlastní výměnu. A pak ponese všechny
záruky a odpovědnost.
Zastupitelstvo obce na zasedání dne
21.3.2022 rozhodlo o vyhlášení nového
výběrového řízení, ve kterém bude osloveno větší množství firem z celé republiky, které mají zkušenosti s tímto typem
staveb. Doufám, že se nám podaří
šikovnou firmu sehnat. Děláme co mů-

žeme, abychom rozhlednu co nejdříve
opravili a otevřeli.
Ceny za užívání sportovišť se nemění. Zastupitelstvo obce Vysoká nad
Labem na svém zasedání dne
10.1.2022 schválilo nový ceník nájmu
sportovišť, platný od 17.1.2022. Ceny
zůstávají stejné, přestože energie prudce zdražují. Jedinou změnou je to, že
nelze platit na hotovosti, s výjimkou
uživatele, který si pronajímá sportoviště
poprvé. Pro opakovaný pronájem je třeba se registrovat a platit bezhotovostně.
Postup rezervace a další pokyny zde:
https://www.vysoka-nadlabem.cz/rezervacni-system

Kromě výstavby spalovny ZEVO Opatovice (viz str. 6 tohoto zpravodaje)
se připravuje i výstavba velké papírny. Společnost ROLLPAP plánuje
postavit papírnu na výrobu recyklovaného hygienického papíru v areálu Elektrárny Opatovice. V médiích proběhla
informace o tom, že by se plánovaná
kapacita měla zdvojnásobit, až na 23
tisíc tun ročně. Zastupitelstvo pověřilo
starostu podáním oficiální žádosti o informace na příslušné úřady - Magistrát
města Pardubic a Krajský úřad Pardubického kraje. Obsahem podání byla
žádost o aktuální informace o stavu projektu papírny ROLLPAP a o případných

dalších projektech v areálu EOP. Starosta obdržel negativní odpovědi - v současné době neprobíhá žádné stavební
ani jiné řízení týkající se uvedeného
projektu společnosti ROLLPAP.
Nastává jaro a zelené kontejnery na
bioodpad se plní. Bohužel ne jen biologicky rozložitelným odpadem ze
zahrad, ale občas vším možným. Nábytek, komunální odpad, plasty, hlína,
suť. To vše nám komplikuje a prodražuje
likvidaci - vloni nás to stálo téměř čtvrt
milionu korun. Prosím tedy znovu: do
zelených kontejnerů odkládejte jen
trávu, větve, listí a podobný materiál!
Větve pokud možno nařežte na menší
kusy. Důležité: pokud si zaplatíte zahradní firmu, má v ceně i likvidaci
bioodpadu! Dohlédněte, prosím, aby
tento odpad skutečně odvezli, a to někam jinam, než do obecního kontejneru!
Firma se zadarmo zbaví bioodpadu prostřednictvím našeho kontejneru, ušetří a
zaplatíme to pak my všichni.
Upozorňujeme na povinnost mít viditelně označenou nemovitost číslem
popisným! Zejména u nových domů
toto občas chybí. Komplikuje to nejen
práci poštovních a jiných doručovatelů,
ale třeba i příjezd vozidel integrovaného
záchranného systému.
Jiří Horák

Trocha obecní statistiky
Podle ČSÚ bylo k 1.1.2022 hlášeno v
obci 1731 občanů ČR, z toho 858 mužů
a 873 žen. Dětí do 15 let z celkového
počtu přihlášených bylo 344 (179 chlapců a 165 dívek). V obci k tomuto datu
bylo přihlášeno i 52 cizinců z toho 31
trvale a 21 přechodně.
Průměrný věk našich občanů celkem
je 41,7 let (muži 40,5, ženy 42,8).
V roce 2021 se v obci narodilo 17 dětí,
z toho 11 kluků a 6 holčiček.
Zemřelo 7 našich občanů, nově se
přistěhovalo 70 občanů.
Nově bylo zkolaudováno 7 rodinných
domů.

Nejstaršími občany naší obce jsou
pan Jan Vavřina (letos 90 let) a paní
Marie Krátká (letos 89 let).
Nejčastější příjmení:
Novotná, Novotný 20x
Krátký, Krátká 17x

Salavec, Salavcová 14x
Horák, Horáková 13x
Košťál, Košťálová 13x,
Sýkora, Sýkorová 12x
Nechvíl Nechvílová 11x,
Frekvence jmen mužů:
Jan 59x
Jiří 54x
Petr 51x
Tomáš 40x
Martin 38x
Frekvence jmen žen:
Kateřina 29x
Eva, Hana, Lucie 27x
Tereza 26x
Lenka 24x

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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