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Vysoká

VYSOKÁ (německy Hochdorf) se nachází asi 5 km na jihozápad od Jihlavy. Snímek pořídil Milan Vilímek Jihlavský, jehož snímky obcí Jihlavska z výšky lze zhlédnout na výstavě ve spojovací chodbě mezi nemocnicí a Domem zdraví. Prodejní výstava končí 30. června.

Trápí nás zápach z čistírny odpadních vod
Žijeme tady na konci světa
klidnějším způsobem - z obýváku v zimě rovnou na běžky a
v létě do zeleně, říká předseda
osadního výboru městské části
Vysoká Jiří Kulhánek.
 זVeronika Dawidowicz

Jaké to je být předsedou osadního výboru? Je to velká zodpovědnost?
Osadní výbor je kolektiv a být
jeho členem, stejně jako předsedou,
je spíše služba než cokoliv jiného.
Všechna naše rozhodnutí jsou rozhodnutí kolektivu a na magistrátu
mají tato stanoviska váhu maximálně poradní. Moje zodpovědnost je
především v zajištění dobré komunikace mezi magistrátem a osadním
výborem, resp. spoluobčany.

uprostřed vesnice stojí bývalá „hasičárna“, máme se tedy kde scházet.
Radnice nám před lety budovu
opravila a vybavila pro tyto účely.
Proto téměř všechny naše zimní
akce – od mikulášské nadílky pro
děti, vítání Nového roku či přípravu na Velikonoce (společné pletení
pomlázek, barvení a malování kraslic) pořádáme tam.
Také jsme pravidelně pořádali průvod masopustních masek vesnicí.
I v létě se ve Vysoké něco děje?
V tomto období se většinou organizují akce venkovní. Počínaje pálením čarodějnic, přes letní sportovní aktivity, až po podzimní pouštění
draků se tyto akce pořádají na louce
za vsí. Hrdě tomuto prostoru, který
jsme si svépomocí za podpory radnice upravili a srovnali, říkáme hřiště. Covidové roky naše aktivity trochu zmrazily, ale postupně se k nim
vracíme.

Jak často se jako osadní výbor
scházíte a jaká témata nejčastěji
řešíte?
Osadní výbor se schází dle potřeby. Zavedli jsme však pravidelné
sousedské schůzky každý poslední
pátek v měsíci. To je obecně známý
termín a tyto schůzky může navštívit kdokoliv z občanů Vysoké, kdo si
chce přátelsky popovídat nebo kdo
potřebuje cokoliv s výborem probrat, má nějaký požadavek či přání, které by bylo dobré tlumočit na
město.

Co se vám osobně ve Vysoké
nejvíce líbí? Je něco, na co jste
pyšný?
Nevím, jestli mohu říci přímo pyšný, ale jsem rád, že se ve Vysoké –
vesnici po „Němcích“, kde pouze
jedna rodina má předválečné kořeny, a všichni ostatní jsme „náplava“
- dal dohromady kolektiv aktivních
lidí, kterým záleží na tom, jak obec
vypadá a jak se v ní ostatním žije.

Pořádáte ve vaší městské části
nějaké společenské akce?
Máme výhodu oproti některým
jiným okrajovým částem Jihlavy -

Co vám v této lokalitě chybí?
Začnu odpovědí na otázku, co nám
chybí. Ve Vysoké není kromě hasičárny nic, co můžete běžně v obyd-

lené lokalitě potkat – obchod, škola,
zdravotnické středisko, hospoda.
Když říkám, že ve Vysoké není
nic, tedy ani pracovní příležitost –
a všichni občané v aktivním věku za
prací stejně dojíždějí.
Přesto nemohu říct, že nám něco
vyloženě k životu chybí.
Jak je to ve vaší části s dopravou?
Do Vysoké zajíždí pravidelně
městská doprava – téměř všichni
občané si mohou zajet do Jihlavy
nakoupit, děti se dostanou do škol.
Žijeme tady „na konci světa“ klidnějším způsobem - z obýváku v zimě
rovnou na běžky, v létě do zeleně.
Komu takový způsob života vyhovuje, je spokojený.
Co aktuálně trápí obyvatele
Vysoké?
Aktuálně tedy nejvíce intenzivní
zápach z čističky odpadních vod,
která je pode vsí a špatně funguje již roky. Letos se ale zápach šíří
nejen vzduchem, ale i potrubím k
jednotlivým objektům. Společně
jsme chystali Velikonoce v hasičárně – ale s otevřenými dveřmi.
Také nás trápí dokončení revitalizace vesnice, která před lety proběhla v jedné části obce, při stavbě
konečné zastávky autobusu. Druhou část jsme měli slíbenou, hned
jakmile se najdou peníze na dokončení. Hledání však trvalo tak dlouho, že jak jsem se nyní dověděl, při
setkání zástupců OV s paní primátorkou jsme již na druhém konci
zásobníku plánovaných akcí zcela
vypadli.

Co se vám v posledních letech
podařilo? Máte nějaké plány do
budoucna?
Jak jsem již zmiňoval, podařilo se
nám vybudovat za vsí kousek rovného palouku na sportovní akce.
Ten bychom teď ale potřebovali
zapsat do podkladů města jako místo pro sportovní účely a vybudovat
k němu patřičné sociální zázemí,
které by nám umožnilo naplno tento prostor využívat - např. nějakou
boudu či buňku s elektřinou, vodou
a odpadem. A nejlépe i s přístupovou cestou – chodníkem.
Chodníky nám v obci chybí zcela a např. v zimě není ani kam před
autobusem uskočit – jedině do
závěje.
Vloni na podzim se nám s pomocí
odboru životního prostředí a Správy městských lesů Jihlava podařilo
upravit a osázet zelený ostrůvek na
naší návsi. S jarním slunkem se na
něm objevily první barevné květy,
a tak se těšíme, až budou postupně
přibývat další a náš společný prostor bude zase o něco hezčí
Je v této městské části nějaká rarita/zajímavost, co stojí za
zmínku a co by lidé neměli přehlédnout, když se k vám vydají?
I o tom jsem již mluvil. Konec
světa, kam lze (i když není většinou kde zaparkovat) v zimě vyrazit
za příhodných podmínek do kvalitně připravené lyžařské stopy, po
zbytek roku na kole po cyklostezce
nebo jen tak „na špacír“…

