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

Slovo starosty, informace o aktuálním dění v obci
Vážení spoluobčané!
Polovinu letošního roku máme za sebou,
těšíme se na léto, na prázdniny, na dovolenou. Nebudu se zde zabývat širšími
souvislostmi, válkou na Ukrajině, inflací,
možnými problémy v dodávkách plynu
a podobnými nepříjemnostmi, které nijak
neovlivníme. Pojďme se podívat na to,
co se děje u nás a co přímo ovlivňujeme
či se snažíme ovlivňovat.
Asi nejvíce viditelnou a mediálně sledovanou záležitostí byla oprava či lépe
„generální údržba“ rozhledny Milíř,
která byla od září 2021 uzavřena. Otevřeli jsme 9. 7. 2022 a věřím, že naše
9 let stará rozhledna za 9 let oslaví osmnáctiny bez nutnosti podobných větších
oprav. Podobněji uvnitř zpravodaje.

27.6.2022. Probíhá nejobtížnější část opravy
rozhledny - výměna části nosného sloupu.

Plánovaná stavba spalovny ZEVO
Opatovice sice není v našem katastru,
ale tento projekt nás samozřejmě velmi

zajímá. Obec Vysoká nad Labem totiž
leží necelé 4 km od plánované stavby, a
to ve směru převládajících větrů. Zaslali
jsme, spolu s dalším okolními obcemi,
své připomínky a požadavky na Ministerstvo životního prostředí. Navíc jsme požadovali, aby obec Vysoká nad Labem
se stala dotčeným účastníkem všech
řízení týkajících se tohoto projektu.
V současné době probíhá vyhodnocení
všech stanovisek obcí a dalších institucí.
O dalším vývoji situace Vás budeme
samozřejmě informovat.
Kromě spalovny se připravuje i výstavba
velké papírny na výrobu hygienického
recyklovaného papíru, rovněž v areálu Elektrárny Opatovice. Situaci sledujeme, oslovili jsme příslušné orgány s žádostí o aktuální informace a o zařazení
naší obce do pozice účastníka všech
řízení. Zatím se nic oficiálně neděje.
Výše uvedené záměry mohou mít vliv na
kvalitu ovzduší. Proto zastupitelstvo rozhodlo zajistit nezávislé měření škodlivin
v ovzduší již před uskutečněním těchto záměrů, abychom mohli jasně porovnat stav „před“ a „po“. Zatím probíhá
jednání se specializovanými firmami o
tom, jaké škodliviny a jak často měřit.
Náhlé změny počasí, prudké deště a
naopak období sucha, to jsou jevy, na
které si zřejmě budeme muset zvyknout.
Jednou z možností řešení či alespoň
zmírnění těchto extrémů může být zvýšení pestrosti krajiny (biodiverzita) a
zpomalování odtoku vody při deštích.
Snažíme se o obojí: již třetím rokem jsou
na jižním okraji obce vysázeny na orné
půdě dva velké „remízy“ - pásy stromů
a keřů. Na tento projekt za více než 5
milionů korun jsme dostali 80% dotaci od
Ministerstva životního prostředí a naším
cílem bylo rozdělit největší ucelenou
zemědělskou plochu o rozloze cca 80
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hektarů na tři menší části. Remízy obsahují cca 8 tisíc dřevin, stromů a keřů,
plus celá jejich plocha je zatravněna.
Nemusíme asi připomínat, jakou radost
z toho mají zajíci, ptáci, srnky, hmyz a
podobně - místo jednolitého lánu monokultury je na poli krásný kus přírody.
Připravujeme retenční nádrž na zadržování dešťové vody („rybník“), která
bude situována v poli v blízkosti sportovní haly a zadrží více než 3 000 m3 vody.
Bude sloužit nejen jako krajinný prvek,
ale bude i součást dešťové kanalizace,
tedy zreguluje odtok vody při prudkém
dešti. Vydání stavebního povolení očekáváme v průběhu července 2022, přidělení dotace do konce roku. Vlastní
stavba by mohla proběhnout na jaře
2023, náklady budou předběžně do 5
milionů korun, dotace minimálně 80%.
Čeká nás kompletní rekonstrukce obecní
čistírny odpadních vod, ze které zůstanou v podstatě jen obvodové stěny,
střecha a nádrže. Veškeré stroje, zařízení, trubky, kabely atd. jsou staré a musí
se vyměnit. Na střechu, která je výhodně
orientována na jih, budou položeny fotovoltaické panely, čímž dojde k výraznému zlevnění provozu čistírny. Stavební
povolení očekáváme na podzim letošního roku, náklady cca 10 milionů korun by
měly být z velké části hrazeny z dotace.
Další menší čistírna kořenového typu by
měla být postavena v polích poblíž
penzionu Hubert a bude čistit odpadní
vody z lokality Podlesí. Zatím probíhá
posuzování záměru příslušnými úřady,
je to poměrně neobvyklá věc, takže se to
protahuje.
Přeji jménem svým i jménem celého
zastupitelstva všem našim občanům
co nejhezčí léto a po dovolené šťastný návrat do naší krásné obce.
Ing. Jiří Horák, starosta

Rozhledna Milíř je znovu otevřena od 9. července
Oprava rozhledny Milíř byla dokončena v
prvním červencovém týdnu letošního
roku. Nejdůležitější částí byla unikátní
výměna dvou šestimetrových sloupů,
které byly nejvíce poškozené strakapoudem, a to bez rozebrání vrchní části
konstrukce. Firma Elektro Mosev z Hradce Králové ji provedla bezvadně, geodetické měření potvrdilo, že rozhledna se
prakticky „nehnula“.
Nové sloupy se smrkového lepeného
dřeva byly přivezeny z Rakouska, v ČR
údajně takto velký díl v potřebné kvalitě
nikdo neumí vyrobit. Na fotografiích je
dobře vidět způsob výměny: po stranách
sloupu jsou připevněny dvě masivní
vzpěry, které nahradí sloup
(podrží rozhlednu) po dobu
výměny. Původní sloup se
odřízne a spustí dolů. Tesaři podle něj připraví nový
sloup, což není jednoduché
- zářezy a otvory pro upevnění musí být "na milimetr"
stejné jako na původním
sloupu. Poté se připravený
nový sloup zvedne a nasune na místo.

zatmeleny všechny otvory a vyklované
dutiny, důležité spoje a vodorovné trámy
byly zakryty klempířskými prvky zabraňujícími zatékání vody. Vše bylo předem
natřeno a ošetřeno biocidním přípravkem proti plísni.
Situaci nám trochu zkomplikovalo deštivé počasí, pro dokončení některých prací je třeba, aby dřevo bylo suché. Proto
na podzim dostane celá rozhledna ještě
jeden důkladný nátěr.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli
na zdárném průběhu akce, zejména:
• společnosti Elektro Mosev spol. s r.o.

z Hradce Králové, za bezchybné pro-

V rámci opravy byly také
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vedení komplikované opravy
• Ing. Robertu Prixovi ze společnosti

ARCHAPLAN s.r.o. Hradec Králové
za projekční vyřešení výměny sloupů
• Milanu Danihelkovi za všestrannou

pomoc v každou denní i noční hodinu
v průběhu prací
• Jakubovi Černíkovi za obětavé noční

hlídání staveniště a odhánění potenciálních zlodějů
• a mnohým dalším přátelům a přízniv-

cům rozhledny za jakoukoli pomoc.
Díky Vám všem může toto oblíbené
výletní místo opět přivítat návštěvníky.
Jiří Horák

Ohlédnutí - dětský den
Tradiční dětský den proběhl, po dvouleté
"covidové" pauze, v neděli 4. června
2022 ve sportovním areálu. Přestože
předpověď počasí byla všelijaká, nakonec se počasí vydařilo téměř ideálně.
Děti zkoušely házet nožem či tomahavkem, střílelo se lukem i foukačkou. Pod
pergolou se malovalo na obličej, myslivci

ukázky výcviku služebního plemene
mysliveckého psa.
Velký dík patří všem, kteří se podíleli na
zdárném průběhu této akce, zejména
spolkům, sousedům a přátelům za pomoc při organizaci her a soutěží. Díky
Vám všem si naše děti užily pěkné
odpoledne.
Jiří Horák

připravili soutěž v poznávání přírodnin,
střelbu ze vzduchovky a přinesli na
ukázku malá housata, další hry a soutěže organizovali fotbalisti i basketbalisti.
Pro děti byly připraven kolotoč, bungee
trampolína a další atrakce. Výborné
občerstvení všeho druhu zajistil personál
hospůdky u hřiště. Zajímavostí byly

Ohlédnutí - čarodějnice
Po dvouleté přestávce způsobené koronavirem jsme se opět sešli ve sportovním areálu u čarodějnické hranice.
Počasí bylo ideální,
hranice krásná i s čarodějnicí
na
vršku
(mimochodem, letos to
byla již druhá hranice, tu
první někdo podpálil
několik týdnů před termínem), pro děti byly
připravené soutěže a
buřty
na
opékání,
kompletní
občerstvení
pro všechny připravil
nájemce
hospůdky
na hřišti. Prostě byly
všechny
předpoklady
pro to, aby se akce povedla, a to se, myslím,
podařilo.
Počet návštěvníků byl,

jako každoročně, značný. Pro děti byly
od 17 hodin připraveny soutěže
(například hod ropuchou do hrnce, přelet

na koštěti nad smrdutým močálem, lov
všeliké kouzelnické havěti, vyrábění
čarodějnických dekorací apod.), po jejichž absolvování děti dostaly oficiální certifikát z
Vysocké akademie čar a
kouzel. Muziku nám opět
zajistila kapela Hradecký
Šraml.
Velký dík patří všem organizátorům, hasičům, fotbalistům,
basketbalistům,
sousedům a přátelům,
kteří ve svém volném čase, pouze "za pivo a buřta"
pomohli celou akci zorganizovat. Většinu fotografií
pořídil Pavel Švajdler.
Ještě jednou díky všem za
povedenou akci.
Jiří Horák

Neposekané pozemky mohou být dobré pro přírodu a zejména pro srny
Každoročně počátkem června vyzýváme ulice ve Vysoké (Pod Vinicí) se usadila borovicí. Je také možné, že i ona sama
doporučeným
dopisem
vlastníky srna s dvěma mláďaty. Zřejmě se jí tu líbí. zde prožila své mládí.
Vysoká šťavnatá tráva i úkryt pod hustou
neudržovaných
pozemků,
Pro mě i pro mojí ženu je to po životě
aby zajistili posekání trávy na
ve velkoměstě nádherný pohled, jepozemku. Důvodem je to, že
nom si děláme starosti kvůli volně
běhajícím psům. Je to dilema. Sami
vysoká tráva produkuje různé
jsme byli pejskaři a víme, jak si naši
alergeny, hrozí další zaplevelopejsci užívali volnosti, ale tady to
vání okolí atd., což se
skutečně chce je vzít na vodítko. Alesamozřejmě nelíbí okolním
spoň do té doby, než se ta srnčata
občanům. I letos jsme rozeslali
naučí utéct. Díky Vám všem, kteří
asi 30 podobných dopisů.
nám rozumí.
Jiří Roček
Přišla
i
jedna
zajímavá
Takže
jsme
s
chutí
dali vědět majiteli
reakce, s prosbou o zveřejněpozemku,
že
sekání
může odložit,
ní:
děkujeme za ohleduplnost a srnčí
Vážení Vysočáci,
rodince přejeme vše dobré!
na louce podél nejrychlejší
Jiří Horák
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Zprávy z fotbalového oddílu FK Vysoká nad Labem
Superminipřípravka, Minipřípravka a
Mladší přípravka
Venkovní část sezóny proběhla konečně
bez omezení a v plném rozsahu. Dva
týmy
mladší
přípravky
ročníku
2013/2014 (zelení – starší a zkušenější
a modří – mladší a sbírající zkušenosti)
hrály od dubna do června soutěžní zápasy v rámci soutěže pořádané OFS
Hradec
Králové.
Minipřípravka
(především ročníky 2015) sbírala zkušenosti na zápasech v rámci soutěže pořádané rovněž OFS Hradec Králové pro
danou kategorii. Minipřípravka (2015)
doplněná o část dětí ročníků 2014 pak
dále rovněž bojovala o medaile na mini-

turnajích v Lázních Bohdaneč (a nějaké
ty medaile vybojovala
). Nesmíme
zapomenout i na naše nejmenší (ročníky
2016-2018), kteří si první turnaj vyzkoušeli na Slavii HK. Rozloučení se sezónou pak proběhlo tradičním způsobem a
dětmi oblíbeným zápasem rodičů proti
dětem
.
Jarní část sezóny (vlastně celou sezónu)
musíme hodnotit jako úspěšnou. Dětí
neubylo, naopak přibylo. Nyní pracujeme a trénujeme/bavíme
cca 55 dětí
ročníku 2013-2018. To vše samozřejmě
za velké podpory rodičů, které do tréninku (zejména s nejmenšími dětmi) aktivně zapojujeme.

Opakovaně (a donekonečna to musíme stále
opakovat
) moc děkujeme všem za podporu a
pomoc, a to zejména obci
a rodičům, protože bez
obojí podpory by to jednoduše nešlo!
Díky, díky moc!
Teď si od fotbalu na nějaký čas odpočineme a začneme opět v srpnu, kde novou sezónu zahajujeme tradičním soustředěním na Benecku (ale o tom více v
dalším Zpravodaji).
Hezké prázdniny všem!
Za trenérský tým Mini/MP Michal Solich

zápasy v krajské soutěži.
Většina dětí se posunuje do kategorie
mladších žáků, kde se hraje již námi
zkoušený systém hry 7+1 na polovinu
fotbalového hřiště. Těší nás zájem dětí

pokračovat a hrát fotbal v našem klubu.
Zároveň děkujeme rodičům za podporu
a spolupráci.
Trenéři Roman, Kamil a Tomáš.

Společné foto dětí a rodičů, 10.6.2022

Starší přípravka
Kategorie starší přípravky FK Vysoká
nad Labem, děti r. 11 a 12 celé jaro pravidelně trénovaly v počtu cca 20 dětí a o
víkendech důstojně hrály a užívaly své
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Basketbalová sezóna skončila. Jaké úspěchy se nám podařilo vybojovat?
Prázdniny jsou tady a
naši hráči a hráčky už
čerpají síly na příští školní rok. Uplynulá basketbalová
sezóna
byla
konečně bez jakýchkoliv komplikací a
my jsme se tak mohli našim svěřencům
naplno věnovat a snažit se je zlepšovat
ve hře pod bezednými koši. I přes
„covidovou“ pauzu jsme do minulé sezóny dokázali vstoupit s 6 mládežnickými a
3 dospělými kategoriemi. Některé
ročníky byly úspěšnější, některým se
dařilo méně. Všichni jsme si ale tento
rok maximálně užili a už se připravujeme
na další.
Naše nejmladší kategorie U12 pod
vedením trenéra Standy Petra měla
skvělý rok. Po 4. příčce v základní části
se našim benjamínkům podařilo probojovat do finálové čtyřky, kde vybojovali
skvělé 3. místo a odnesli si tak domů
bronzové medaile. Starší minižáci U13
měli taky velmi povedenou sezónu. Tým
trenéra Pavla Novotného se rovněž proTřetí místo v kraji, kategorie U12

bojoval do finálové čtyřky. Dvě poslední
utkání se ale našim svěřencům nepodařila a domů jsme odjížděli se 4. místem.
Stejné umístění se podařilo
vybojovat mladším žákům
U14 pod vedením Katky
Hanzlíkové. Přestože se po
základní části umístili na 3.
místě, ve finále, kde hráli
velmi vyrovnaný zápas proti
Bizonům z Náchoda, bohužel
neuspěli. I přesto ale holky a
kluci udělali za celou sezónu
velký pokrok. Na „prokletém“
čtvrtém místě se umístili i žáci
U15, kterým chybělo jedno
vítězství,
aby
atakovali
bronzové medaile.
Tým kadetů U17 neměl úplně
vydařenou první část sezóny.
Několik zápasů si kluci
prohráli sami kvůli zbytečným
chybám. I tak jsme ale konec

U14 a jejich oslavné gesto

sezóny dokázali zakončit celkem v dobré formě. I když 7. místo v nadregionální
lize nezní úplně nejlépe, věděli jsme, že
náš cíl je jiný: vybojovat ligu na příští
rok. Kvalifikaci o ligu
jsme hráli na domácí
palubovce ve Vysoké. Dvěma jasnými
výhrami jsme si pojistili účast v lize U17
na příští sezónu!

místo v základní části. Týmu se podařilo
v play-off hladce porazit tým z Holic a z
Pardubic. Ve finále nás ale čekal mladý
tým z Brna, který nám nic nedal
zadarmo. První utkání jsme nešťastně
prohráli o jeden bod. V odvetě na domácí palubovce nám už nestačily síly (hráli
jsme pouze v 8 hráčích) a dveře do
baráže o 1. ligu se nám zavřely.

Junioři U19 celou
sezónu
podávali
bojovné výkony a
podařilo se jim vybojovat 4. místo v základní části nadregionální ligy.

Po basketbalových prázdninách v červenci už připravujeme tradiční příměstské BASKET-KEMPY pro mladší a starší děti. První termín v srpnu je pro starší
hráče a hráčky. Druhý termín je určený
pro mladší členy a nové zájemce, kteří
by chtěli zkusit basketbal zábavnou
formou v super kolektivu a se zkušenými
trenéry. Na programu nebude jen
basketbal. Děti se můžou těšit na míčové hry, základy atletiky a obratnosti.
Kemp probíhá podobně jako příměstský
tábor, ráno vždy od 9
hodin začínáme a
kolem 15 hodin končíme. Přestávka na oběd
je od 11:00 – 12:00.

Naše mužské „Áčko“
mělo sezónu jako na
houpačce. Hráče trápila spousta zranění
a tým prakticky nebyl ani jedno utkání
kompletní. I přesto si ale muži drželi 2.

Největší úspěch slavily ženy, které dokázaly vyhrát Východočeskou ligu.

Turnus od 15.–19.8.
2022 – pro stávající
členy, starší kategorie
(2009 a starší), turnus
od 22.–26.8. 2022 –
pro nové zájemce i
stávající členy mladší
kategorie
(2010
–
2016). V případě zájmu volejte na tel: 728
888 266 nebo pište na
t.mraz.m@gmail.com.
Vojtěch Mráz

U17 postupují do ligy !
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Hasiči mají nový automobil, dvakrát dohašovali čarodějnickou hranici
Velkou novinou je to, že
vysočtí hasiči mají konečně důstojné zásahové vozidlo!
Je jím zcela nový VOLKSWAGEN
TRANSPORTER T 6.1 se speciálním
hasebním přívěsem, pořízený v červnu letošního roku, který nahradí více než
30 let starou Avii. Celková cena byla
téměř 1,5 milionu korun, na pořízení byly
využity dotace od Ministerstva vnitra ČR
(450 000 korun), od Královéhradeckého
kraje (300 000 korun) a dar od Elektrárny Opatovice (125 000 korun). Zbývající
částka byla hrazena z rozpočtu obce.
Zajímavou událostí bylo dvojnásobné
dohašování hranice na obecní čarodějnice. Dohašuje se každoročně, protože
pořádná velká hranice hoří celou noc a
ještě ráno. Proč ale dvojnásobné?
První hranici postavili obecní zaměstnanci v předstihu, v rámci kácení souší v
obecním lese, již koncem března. Tato
hranice byla šestiboká, vysoká minimálně 4 m a obsahovala cca 5 m3 dřeva.
Zaměstnanci obce ji stavěli několik dní,
měla to být největší a nejkrásnější hranice v posledních letech. A tuto hranici
dne 31.3.2022 někdo těsně před půlnocí zapálil! Plameny byly vidět ze
vzdálenosti několika kilometrů, šlehaly
nad přetlakovou halu (byla demontována
dva dny poté). Jen náhodou - příznivou
shodou okolností, že vítr foukal ze

severu, a ne z jihozápadu, jak je obvyklé, nedošlo k zapálení naší přetlakové haly! V tom případě by způsobená škoda přesáhla milion korun!

je připraven uhradit způsobenou škodu.
Skutečně ve stanoveném termínu postavil druhou, stejně velkou hranici a dokonce ji sám i zapálil, podruhé již oficiálně,
se souhlasem obce, v rámci obecních
čarodějnic.
Hasiči dále oznamují, že 4. ročník zátěžového a silového trojboje s názvem
VYSOCKÝ IRONMAN proběhne v sobotu 3. září od 9 hodin, pod rozhlednou Milíř. Přihlášky můžete posílat na Email: sdhrudolf@seznam.cz

Na místo přijeli profesionální hasiči z
Hradce Králové, kteří hořící hranici
uhasili, během dopoledne pak požářiště
dohašovali i naši dobrovolní hasiči a
obecní zaměstnanci. Přijela i Policie ČR.
Viník se po několika dnech sám přihlásil
na obecním úřadě a omluvil se s tím, že

V letních měsících hasiči nejčastěji pomáhají řešit nebezpečí bodavého hmyzu
(včely, vosy, sršni) - pokud máte v blízkosti domu nebezpečné hnízdo, pište
na adresu :
sdh@vysoka-nad-labem.cz
nebo volejte 607 059 398.
Jiří Horák

Zprávy z Mateřské školy Vysoká nad Labem
Začalo jedno z nejkrásnějších období
roku. Venku všechno kvete, roste, ptáci
zpívají. Toto období nabízí i plno aktivit
pro děti. S batohy na zádech jsme pravidelně vyráželi poznávat životní prostředí. V lese děti poznávaly rostliny, stromy
a jejich plody, vyprávěly si o volně žijících zvířatech, poslouchaly zpěv ptáků,
sestavovaly si z přírodnin, pozorovaly

přírodu u rybníka Cikán. Na Kunětické
hoře navštívily Perníkovou chaloupku,
hrad, poznávaly volně žijící i domácí
zvířata.
V MŠ děti shlédly několik divadelních
představení, ve sportovní hale pohádku
divadla KK Praha a zároveň se rozloučily s předškoláky.
Všichni jsme se moc těšili i na školní
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výlet na Babiččin dvoreček a předškolní
děti na nocování ve školce spojené s
hledáním pokladu a s ,,pyžamovou diskotékou ".
Školní rok utekl velice rychle a v září
budou opět nastupovat naši noví kamarádi. Přejeme všem krásné prázdniny
plné nezapomenutelných zážitků.
Iva Vlasáková, ředitelka

Problémy s vandaly, nepořádek, prosba k občanům
Jak víme z dějepisu, Vandalové byli
příslušníci východogermánského kmene, kteří v polovině 5. století našeho
letopočtu dobyli Řím a Kartágo. Jejich
bezdůvodné ničení památek a uměleckých děl bylo takového rozsahu, že pojem vandalismus se zachoval do dnešních dní.

Toto slovo se mi vybavilo, když jsem
vpřed časem ráno projížděl obcí a viděl
jsem ukopané odpadkové koše, lavičku
od prodejny potravin zahozenou u školky a další důkazy toho, jak skupina
novodobých vandalů v noci táhla obcí.

Písničkář

Pepa

Nos zpívá:

"Lidská

tupost nezná mezí, zdá se, že je stále
březí." I na tohle jsem si vzpomněl.
Pergola na dětském hřišti byla dokončena v červnu 2022, poté, co v únoru téhož roku rozestavěnou stavbu poškodil
silný vítr. V současném horkém počasí
je mlhoviště se sprchou, pítkem a stínem pod pergolou oblíbeným místem
pro děti. Bohužel, nejen pro ně, ale i pro
vandaly.
Nová pergola je poznamenána zářezy
nožem, pítko bylo
ucpáno kamínky a
blátem, trysky jsou
opakovaně poškozovány - letos
jsme jich měnili
nejméně
deset.
Prosba: rodiče, dohlédněte na děti,
aby nemanipulovaly s tryskami a s
pítkem!
Pod pergolou jsou často nedopalky cigaret a rozházené odpadky, přitom odpadkový koš (koupili
jsme odolný typ
z
vymývaného
betonu,
přesto
má poškozenou
vrchní stranu…)
je hned vedle.
Samostatnou kapitolou jsou kontejnery
na separovaný odpad. Je ještě pochopitelné, když je kontejner na sklo plný,
odložit tašku s lahvemi vedle něj. Ale
akvárium i s osvětlením nebo hrnce v
krabici, to je typicky velkoobjemový odpad! Sběr pořádáme dvakrát do roka
nebo lze zajet přímo na sběrný dvůr.
Pokud se něco nevejde do kontejneru,
neodkládejte to, prosím, vedle něj -

v takovém případě se jedná o znečišťování veřejného prostranství!

Opakované problémy máme i s bioodpadem. Neježe se v zelených kontejnerech objevují odpady zcela jiných druhů (např. stavební suť), ale občas je
bioodpad „uložený“ i v okolí kontejneru.
Naši zaměstnanci pak mají práci navíc.

Prosíme, všímejte si toho, co se děje ve
Vašem okolí. Pokud budete mít podezření, že někdo poškozuje obecní
majetek nebo znečišťuje veřejné prostranství, ihned volejte starostu nebo
přímo Policii ČR.
Děkujeme!
Jiří Horák

Osvědčení od ELEKTROWIN - naše obec má velmi pěkné výsledky separace odpadů
N druhou stranu - je třeba
i
chválit.
Přikládáme
osvědčení a text společnosti ELEKTROWIN: Díky
svým obyvatelům se Obec
Vysoká nad Labem může v
roce 2021 pochlubit sběrem
starého elektra určeného ke
zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 0,81 t.
Na každého obyvatele tak
připadá 0,46 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím
uspořena spotřeba elektřiny
a produkce skleníkových
plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné
rudy, a recyklací se pokryla
i část dodávek mědi nebo hliníku pro
průmyslovou výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje
Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě dosaže-

pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na
cestu z Prahy do Brna po
dálnici D1 a to 18 krát.
Došlo také k úspoře
4 870,35 kWh energie. Asi
stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus
myčky nádobí 4871 krát.
Podařilo se recyklovat
464,60 kg železa. Toto
množství recyklovaného
železa by bylo možné
použít pro výrobu 20 ks
nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy.
ných výsledků vystavil kolektivní systém
pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.
Nebylo nutné vytěžit 473,12 litrů ropy.
Představte si, že z tohoto množství se
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Recyklací vysbíraných spotřebičů se
podařilo získat 16,37 kg mědi, což by
postačilo pro ražbu 2911 1€ mincí, nebo
19,87 kg hliníku, který by stačil na výrobu 1325 plechovek o
objemu 0,33 l.

Různé
Sekání a údržba obecních pozemků je
v plném proudu. Letos to je obzvlášť
náročné, protože často prší a tráva roste
jako zběsilá. Takže se omlouváme,
pokud máte dojem, že třeba před Vaší
nemovitostí je neposekáno - určitě to je v
pořadí, jen zaměstnanci nestíhají.
Důrazně varujeme vlastníky automobilů, kteří, i přes opakované upozorňování, parkují na chodníku a
na trávě, že vystavují své
automobily
nebezpečí
poškození technikou nebo
vymrštěným kamínkem!
Sportovní areál navštěvuje množství lidí, včetně
„cizích“ cyklistů a turistů,
kteří přijedou po cyklostezce. Někteří z nich se pohybují v místech, kde by
neměli být a chovají se „jako
doma“ či hůř. Prosíme

zejména rodiče - hlídejte si své děti,
aby se nevěšely na sítě kolem hřiště, nejezdily na kolách po trávě a
neházely kamínky do trávy a na
hřiště. Děkujeme!
Neděle by měla být dnem klidu.
Nechte, prosím, hlučnou techniku v
neděli odpočinout - je to dobré pro
sousedy i pro Vás.
Jiří Horák

Zavádíme systém Mobilní rozhlas Munipolis, starý akustický rozhlas samozřejmě zachováme
Doba pokročila a klasické rozhlasové
hlásiče jsou pomalu nahrazovány aplikacemi v mobilním telefonu. Rozhodli jsme
se vyzkoušet systém MUNIPOLIS, podobně jako více než 2000 obcí a měst v
celé republice.
Původní akustický systém ale samozřej-

mě zachováme, naopak, budeme ho
dále udržovat a modernizovat.
Registrovat
se
můžete
na:
https://vysoka-nad-labem.munipolis.cz/

nebo na odkazu na webových stranách
obce. Zprávy a hlášení budete dostávat
přímo do mobilního telefonu či do počí-

tače. Výhodou je možnost nastavit si
odebírání zpráv i z okolních obcí, vše se
dá filtrovat po kategoriích, je k dispozici
aktuální Covid zpravodajství a mnoho
dalších informací a možností.
Vyzkoušejte, uvidíte. Vše je zdarma.
Jiří Horák

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

Strana 8

