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Úvodní slovo nově zvoleného
zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě
Vážení spoluobčané,
v říjnu proběhly v naší obci volby do komunálního zastupitelstva. To pro naši obec znamenalo, že se do zastupitelstva dostaly
nové tváře.
Je jasné, že většinu z nich znáte, ale aby i ti, kteří všechny neznají, věděli, kdo nyní zasedá na
Obecním úřadě, rozhodli jsme se
všechny nové zastupitele představit. Všem jsme položili tři stejné
otázky:
1. Proč jste se rozhodl/a kandidovat do zastupitelstva?
2. Jaké jsou priority ve výboru,
do kterého jste byl/byla zvolen/a?
3. Kdybyste měli jmenovat
jednu věc, kterou byste chtěli na
Vysoké změnit, co by to bylo?
Zdeněk Strnad, starosta
1. Po osmi letech v zastupitelstvu
obce, z toho poslední čtyři roky
v pozici starosty obce, mě vše
oslovilo natolik, že nekandidovat by pro mě byla prohra sám se
sebou. Věděl jsem, že směr, který
jsme jako zastupitelstvo úspěšně
drželi přes několik volebních období, je potřeba udržet a dále rozvíjet.
2. Jak jsem již odpověděl v předchozí otázce, je pro mě prioritou
navázat na předchozí směr zastupitelstev a umožnit obci její růst,
zvyšování životní úrovně a doslova a do písmene „přilákat zpět
generaci mladých Vysočáků, kteří
z obce odešli“. Sám se řadím do
skupiny lidí, která z obce odlétla a
s hrdostí se vrátila zpět vychovávat své děti.
3. Nejedná se ani tak o změnu,
ale o přání pokračovat v posilování mezilidských vztahů, úcty a
respektu mezi námi občany a přáteli naší Vysoké u Příbramě.
Jaroslav Láska, místostarosta
1. Společně se všemi bývalými členy zastupitelstva se mi
podařilo prosadit a následně realizovat některé myšlenky a nápady pro vylepšení naší
Vysoké. Ne vše se podařilo
z časových důvodů dokončit,

a tak v duchu těchto starých, ale i
nových myšlenek chci dále pokračovat.
2. Po ustavující schůzi jsem
byl
zvolen
místostarostou.
Z této pozice chci být nápomocen při řešení všech obecních požadavků především technického
směru. Chci navázat na práci při
řešení problémů majitelů pozemků po probíhající digitalizaci katastru. V oblasti sociální a kulturní se chci zapojit při dalším
rozvoji této činnosti, neboť především tato oblast je důležitá pro
spokojenost největšího spektra
obyvatel.
3. Při otázce co změnit mně
napadá
spoustu
myšlenek
a přání, ale ne vše se dá jednoduše
uskutečnit.
Jedno
z takovýchto přání může být
docílit ještě větší ohleduplnosti
nás všech občanů - sousedů při
běžném denním životě. Mám
na mysli zbytečně neobtěžovat
druhé například znečisťováním
ovzduší, znečišťování silnic a pak
následné neuklizení, úmyslné ničení různého zařízení, znehodnocování práce druhých, parkování automobilů na nevhodných
místech, nechávání přerůst keře
a stromy, které zasahují k sousedovi nebo na obecní pozemek, různé
se zbavování odpadu a tak dále...
Zamysleme se všichni společně, co
lze změnit, a když každý z nás změní alespoň jednu věc k prospěchu
a spokojenosti druhých, věřte, že
jste někoho potěšili.
Ladislav Drozda
1. Protože se pan Jindřich Tomášek, který se léta (a velmi úspěšně)
staral o finance, rozhodl, že již do
zastupitelstva kandidovat nebude
a já jsem chtěl starostovi v této oblasti pomoci.
2. Starat se o to, aby si obec po
finanční stránce vedla dobře, aby
se otázky financování a rozpočtu
v příštích letech, kdy nás čeka
jí rozsáhlejší výdaje na investiční akce (kanalizace, čistírna
odpadních vod, vodovod …) nestaly pro Vysokou problémovou oblastí. Největší prioritou
je pro mne ale to, abych využi-

tím svého vzdělání a zkušeností
aspoň trochu přispěl k dobrému
a spokojenému životu lidí na Vysoké.
3. Týká se zvýšení zájmu lidí
o správu obce, vzájemné důvěry,
pocitu sounáležitosti a ochoty pomoci, otevřené a upřímné výměny názorů. Zkoušel jsem to nějak
pojmenovat, ale pořád to nebylo
ono. A tak si vypomůžu citátem:
„Člověk smí na jiného shlížet shora pouze tehdy, když mu pomáhá
postavit se na nohy.“ Gabriel García Márquez.
Lucie Šímová
1. V obci jsem se narodila a prožila tu celé dětství.
A jelikož jsem se sem po několika letech vrátila a rozhodla se tu žít se svojí rodinou, mám zájem o dění v obci
a chci se podílet na jejím rozkvětu,
aby se nám tu i nadále žilo dobře.
2. Jako předseda kulturního
a sociálního výboru se chci pokusit o rozvoj společenského života v obci, aby občané a děti
měli více příležitostí se potkávat
a trávit příjemně čas.
3. Směr, kterým se obec za předchozího zastupitelstva vydala, se
mi líbí a budu ho podporovat. A nějaké drobnosti, které se dají změnit
a nebo spíše udělat trochu jinak,
se budou řešit v průběhu.
Ladislav Šabat
1. Ctím povinnost pomoci
s budováním infrastruktury
v obci, zvláště poté, co jsem kdysi
vyvolal otázku budování kanalizace a vodovodu.
2. Odbor finanční komise: priorita je jediná : pečlivost.
3. Moc bych chtěl zamezit vyvážení odpadů po lese. I když
to nemusí být otázka občanů
Vysoké.
Ivana Pospíšilová
1. Chtěla jsem se aktivně podílet
na rozvoji obce.
2. Zapojit a propojit všechny věkové kategorie do kulturníhodění
obce.
3. Prioritou je dovést “projekt
kanalizace a ČOV” do zdárného

konce. Další potřebné změny se
projeví během této akce a po ní.
Karel Franěk
1. Cítím odpovědnost za místo, kde žiji já i moje rodina
a přátelé. Navíc mám zkušenosti s prací v zastupitelstvu posledních 8 let, kdy jsem
4 roky pracoval ve funkci
předsedy finančního výboru
a 4 roky ve funkci místostarosty. Domnívám se, že práci zastupitelstva na komunální úrovni
znám dobře a mohu poradit třeba
i nově zvoleným členům.
2. Byl jsem zvolen předsedou
kontrolního výboru. Náplň činnosti tohoto výboru je dána zákonem. Prioritou tedy je především kontrolovat, jestli se
v naší obci dodržují zákony, jak
jsou plněna usnesení. Rád bych
také podrobil kontrole vyhlášky
obce, pokud budou nevyhovující,
budeme s mým výborem navrhovat zastupitelstvu jejich změnu.
3. Vysoká u Příbramě je místo,
které má svůj Genius loci. Ne náhodou zde mistr Dvořák složil své
nejslavnější opery. Nemyslím si,
že je nutné něco zásadního měnit.
Z pohledu životního prostředí by
bylo fajn, kdyby se podařilo vyřešit splaškovou kanalizaci. Druhou
věcí je pak spíše přání, aby z ruiny statku bylo něco smysluplného - penzion, malý hotel se zahrádkou. Je pro mne naprosto
nepřijatelné, aby bylo zastavěno
nějakou rozsáhlejší výstavbou.
Vysoká má být obklopena loukami a lesy.
Jana Krejčová
1. Kandiduji již druhé volební
období, chci žít v obci, která nabídne občanům kulturní zázemí
a dětem možnost sportovního vyžití. Stále je co zlepšovat.
2. Jako předseda finančního výboru mám své priority jasné. Je to
kontrola hospodaření s majetkem
obce a s finančními prostředky.
3. Jako člen pracovní skupiny
pro územní plán bych se ráda podílela na tvorbě plánu v takové podobě, která bude přijatelná pro
všechny občany obce.
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Zúčastněte se tradičního vánočního setkání
Zveme Vás na setkání u vánočního stromu
před obecním domem, kde si společně zazpíváme koledy.
Příjemnou atmosféru doplní teplé nápoje.
Těšíme se na Vás!
19. prosince v 17 hodin

Pozvánka do „divadla“
V nekuřáckém sále místního pohostinství u Cempírků proběhne
poslední předvánoční kulturní akce.
Herci a muzikanti ze skupiny Zalezlíci Vás naladí na vánoční
atmosféru loutkovým divadlem, zahrají Vánoční příběh
Půjdem spolu do Betléma.
Přijďte si s námi společně zazpívat koledy.
20. prosince v 17 hodin

Nová knihovna v obci
Venku je brzy tma a člověk nemá
chuť vystrkovat nos zbytečně ven.
Raději si zaleze doma třeba do postele a čte.
Jestli už je vám vaše knihovna malá, určitě navštivte novou
knihovnu ve Vysoké. Zimní čas
je výborné období k napravování čtenářských restů. Spousta lidí
právě v této době prohledává svou

knihovnu a hledá knihu, na kterou
by měla chuť. Někdy se ale stane, že
právě takovou nenajde, a tak si jen
pustí televizi a bez většího zaujetí ji
celý večer sleduje.
Aby se vám tato situace vyhnula,
byla 12. prosince slavnostně otevřena obecní knihovna ve Vysoké
u Příbramě.
Ta nese jméno rodáka, slavného
spisovatele, dramatika, herce

a překladatele Josefa Jiřího Stankovského. Bude v provozu od ledna příštího roku, a to každé úterý
od 18 do 19 hodin a každý čtvrtek
mezi desátou a jedenáctou hodinou.
Funguje i e-mail, kam můžete psát, pokud budete chtít vědět,
jestli bude otevřeno nebo zda má
knihovna tu knihu, kterou sháníte. Dotazy tedy můžete zasílat na

knihovna@vysokaupribrame.cz.
Během slavnostního otevření
Knihovny Josefa Jiřího Stankovského Vysoká u Příbramě byl odhalen i panel přibližující život a dílo
dalšího slavného rodáka naší obce..

Text: Markéta Prokšanová
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Fotbalový souboj s Narysovem
Na sobotu 16. srpna domluvil Luboš Kalát v Narysově na
hřišti fotbalové klání mezi Narysovem a fotbalovým týmem
Vysoká „A“.

tokrát v Narysově.
Samozřejmě se všichni Vysočáci podíleli na jeho vypití, jelikož
někteří měli strach, aby se pivo
v sudu nezkazilo.

Zápas byl dlouho napínavý. NaDoufáme, že při příští odvetě
konec ale Vysoká podlehla týmu
bude sud naražen na Vysoké!
z Narysova 2:4. V závěrečném
penaltovém rozstřelu byla Vysoká
Nikomu se nic nestalo a všichlepší a také na součet let zúčast- ni se unaveni po sportovním
něných hráčů náš tým jasně výkonu vrátili v pořádku domů.
převyšoval soupeře.
Bohužel ale vítězství určoval
Text: Jaroslav Láska
výsledek v hrací době, a tak sud
piva, o který se hrálo, zůstal ten-

Říjnová svatba
V sobotu 25. října zorganizovali místní hasiči slavnostní výjezd
hasičského auta - takzvané “Naší Máni“ do Příbrami na Zámeček.
V tu dobu probíhala svatba místního činného hasiče Miloše
Lišky. Ženich s nevěstou byli řádně a dlouze pozlobeni chomoutem
a těžkou ocelovou koulí. Dle očekávání se ženich dostatečně zpotil,
ale ke spokojenosti místních záchranářů se ze všeho dostatečně
vyplatil.
Za odměnu se novomanželský pár mohl vyfotit s autem a celým
záchranným sborem.

Text: Jaroslav Láska

Životní jubilea
I v tomto vydání jsme připravili souhrn oslavenců za měsíce
červenec až prosinec. Níže jsou
uvedeni občané Vysoké, kteří
oslaví či oslavili životní jubileum.

Zastupitelé obce Vám přejí pohodové
Září

Šerbr Bohuslav 60 let

Říjen

Červenec

Průcha Josef 60 let

Bernášek Luboš 55 let

Zemková Marie 70 let

Beranová Miluše 55 let

Holý Josef 70 let

Srpen

Prosinec

Vavříková Marie 70 let

Heroldová Ludmila 70 let

Krausová Ludmila 60 let
Veselá Marie 65 let

Všem přejeme osobní pohodu
a do dalších let pevné zdraví.

vánoční svátky a úspěšný vstup
do nového roku.

