Slovo starostky a místostarostky
Vážení spoluobčané, přátelé naší obce,
léto skončilo a čas se pomalu chýlí přes barevný podzim do zimních
měsíců. Letošní druhé číslo našeho občasníku je poslední v tomto roce.
Já se tedy pokusím částečně shrnout naši celoroční práci v našich nových rolích.
Téma, které nás všechny asi nejvíce zajímá, je čistička odpadních vod
(ČOV). V této záležitosti jsme se během léta posunuli kupředu, v místě
budovy ČOV proběhl hydrogeologický průzkum, který byl důležitým
podkladem pro prováděcí dokumentaci, a po jejím zhotovení už nám
nezbývá nic jiného než vysoutěžit zhotovitele stavby, tedy stavební firmu, která se této akce ujme. Soukromé přípojky již máme zpracované
panem Ing. Václavem Urešem, v letních měsících jeho projektant pan
Mladič obešel postupně celou vesnici a s každým se snažil najít způsob
jeho připojení. V tomto případě bych ráda poděkovala panu Bejčkovi,
který se sám ujal lokality pod zámečkem a vyřešil s ostatními sousedy
připojení jejich nemovitostí. Nyní bude tato lokalita pouze doprojektována a připravena k připojení k ČOV. Také se nám podařilo připojit
nemovitosti, které v původním projektu nebyly zahrnuty, a to díky
osobním pochůzkám pana Ing. Ureše s panem Mladičem po naší vesnici.
S přibývajícím létem a nastávajícím stále větším a větším suchem jsme
začali řešit možnost vodovodu, po předchozím zastupitelstvu jsme pře-
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vzali projekt na vodovod ve fázi pravomocného územního rozhodnutí.
Na jaře letošního roku proběhla kolaudace vrtu. A nyní bude podána
žádost o dotaci na obecní vodovod z národního programu. Nezbývá než
doufat, že budeme úspěšní.
Přestože čas je neúprosný a velmi rychle utíká, tak jsme stačili
navštívit paní Vlasovou a pana Jančara, naše občany žijící v DD Rožmitál pod Třemšínem s malým překvapením. Věřím, že jsme jim udělali radost, příjemně jsme si popovídali a slíbili, že zase přijedeme na
přátelskou návštěvu.
S panem Kalátem jsme se ve Hvožanech zúčastnili setkání obcí
ORP Příbram s ministrem životního prostředí panem Mgr. Richardem
Brabcem, ministryní pro místní rozvoj paní Ing. Klárou Dostálovou
a ředitelem Státního fondu životního prostředí panem Ing. Petrem Valdmanem. Bylo to zajímavé setkání, kde jsme řešili nejen dotační možnosti pro malé obce, ale hlavně důležitost ČOV a vodovodů pro takové
obce.
Jsem ráda, že jsme našli kupce pro hasičskou AVII a místo ní hasičům zakoupili novější vůz tranzitního typu, který jistě najde vícero
využití než vůz předešlý. Automobil jsme v rámci našeho posvícení předali JSDH obce při drobném občerstvení, a i když nám počasí moc
nepřálo, tak věřím, že se akce vydařila. Poté následovalo promítání
podzimního kina v hostinci u Cempírků, kde se mnozí pobavili u filmu
Ženy v běhu. Atmosféra byla přátelská a budu velmi ráda, pokud se
nám filmové představení povede naplánovat i v příštím roce.
Nyní už nám zbývá vyřešit pro zimní období nový obecní traktor, který bychom rádi pro naši obec pořídili. Současný traktor Zetor 8011,
který vlastníme, je již 49 let starý a nevyhovuje současným podmínkám
jak technickým, tak bezpečnostním. Mohu říci, že obec s ním vykonala
mnoho práce a nyní je načase vyměnit tento stroj za novější a účelnější
pro širší využití v obci.
Ráda bych poděkovala vám všem za schovívavost, víme, že není vše
dokonalé, i my se stále učíme. Také zastupitelům obce za společnou
práci, leckdy to opravdu není lehké a názory se různí. Přesto myslím,
že jsme to společně zvládli. Nemohu zapomenout na paní Pospíšilovou,
která náš tým skvěle doplňuje. Poděkování si zaslouží i další, kteří
s námi spolupracují při chodu a údržbě obce. A to nejen panu Andrýs4

kovi, ale i ostatním pracovníkům obce jak externím, tak kmenovým.
Mnozí z vás přiloží ruku ke společnému dílu a za to všem taktéž
děkuji.
Zároveň si vás dovolím pozvat na naše každoroční vánoční zpívání
před obecním úřadem, které se bude letos konat 13. prosince.
A mně už nezbývá než vám popřát krásný zbytek podzimu, příjemné
prožití zimního období, nadcházejícího adventu a vánočních svátků
plných klidu a míru nejen v našich domovech. Nyní přichází doba, kdy
se opět trochu zastavíme, zavzpomínáme a strávíme čas se svými blízkými nejen pod vánočním stromečkem.
Přeji vám mnoho zdraví a sil do dalších dnů.
Ing. Jana Krejčová
starostka obce Vysoká u Příbramě
Vážení spoluobčané,
astronomické léto je za námi a babí léto již odešlo, i když se ještě sem
tam objeví jeho dozvuky, prostě už začíná podzim. Snad bude trvat
co nejdéle, aby nás naplnil pozitivní energií, tak potřebnou pro nadcházející dlouhou krušnou zimu.
Ráda bych se ve svém příspěvku zmínila o vandalismu. Toto slovo
se bohužel v naší obci skloňuje čím dál častěji. Počínaje zapálenými
kontejnery a konče olámanými stromky.
Toto svévolné poškozování veřejného i soukromého majetku, které
nepřináší pachateli žádné materiální obohacení, pouze snad jakési
zvrácené potěšení z ničení práce druhých nenechává nikoho z nás klidnými.
Lesy plné odpadků, vyvážení bioodpadu do okrajových částí obce, parkování aut na veřejných prostranstvích a zneprůjezdnění cest určených
pro záchranné složky, kontejnery plné nevytříděného odpadu atd.,
to vše jsou projevy vandalského chování.
Zamyslete se tedy nad svými skutky a bute zodpovědnějšími k tomu
malému kousku země, který nazýváme svým domovem.
Přeji Vám krásné podzimní dny.
Mgr. Martina Heroldová
místostarostka obce
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Roční balancování
Vážení spoluobčané, přátelé Vysoké,
rok se s rokem sešel a já mám tímto možnost podělit se s vámi o svůj
pohled nejen na své roční působení v zastupitelstvu naší obce. Abych
ale nezůstal jen u věcí zajímavých, svůj druhý příspěvek jsem se rozhodl věnovat novele veterinárního zákona, která bude zajímat především
ty z vás, kteří máte doma své čtyřnohé mazlíčky (psy).
Hned zprvu je třeba říci, že nástup do funkcí pro nás nebyl jednoduchý. Z původního zastupitelstva zbyly jen dvě statečné, které vzhledem
ke svým předchozím funkcím neměly s vedením obce příliš zkušeností.
O to překvapivější pro mě je, jak dobře a úspěšně funguje zastupitelstvo dnes. Kromě nezanedbatelného faktu, že jsme si všichni lidsky
„sedli“, je za námi, alespoň dle mého skromného názoru, poměrně
slušná porce práce. Největší podíl na tom má bezpochyby nejužší vedení obce, tedy paní starostka Ing. Jana Krejčová, paní místostarostka
Mgr. Martina Heroldová a pan místostarosta Luboš Kalát.
I další členové ale určitě nezaspali na vavřínech. Paní Lucce Šímové
vděčíme za spoustu nejen kulturních akcí a Petr Černička svou funkci
předsedy finančního výboru plní více než dobře. I já se snažím, i když
to leckdy není jednoduché. Všichni jsme neuvolnění a práci pro zastupitelstvo vykonáváme ve svém volném čase. Bohužel nám někdy pracovní, studijní nebo spolkové vytížení nedovolí účastnit se zcela všech
zasedání. Věřím ale, že na fungování zastupitelstva to poznat není.
Koneckonců, to doufám, potvrzují i naše výsledky.
Úspěšně pokračujeme v realizaci projektu kanalizace, zkolaudovali
jsme stavbu vodovodu, hasiči mají krásné nové auto, proběhlo zde
spoustu zajímavých kulturních akcí (Den dětí, MDŽ a další), představili
jsme dlouhodobý plán rozvoje Vysoké, v procesu příprav se nachází
i nové dětské hřiště. Nejvíce nás pracovně i časově zatěžuje stavba kanalizace a s ní spojená byrokracie. Za rok jsme poznali, že i zdánlivě
jednoduchá věc s sebou nese neuvěřitelnou administrativní zátěž, která rozvoj nemálo brzdí. I tak se snažíme a doufáme, že jste s vedením
obce spokojeni.
Jan Franěk
předseda kontrolního výboru
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Oslavenci
Červenec
Věra Trymlová
Hana Myslíková
Miluše Beranová
Luboš Bernášek
Zdenka Kolářová
Srpen
Ludmila Krausová
Marie Veselá
Marie Vavříková
Anna Němcová
Září
Bohuslav Šerbr
Václav Jančar
Říjen
Josef Průcha
Karel Kolář
Listopad
Marie Němcová
Marie Zemková
Josef Holý
Prosinec
Ludmila Heroldová
Josef Vaníček
Josef Johánek

Blahopřejeme našim jubilantům.
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Čipování psů
Jakožto student 2. ročníku
Právnické fakulty univerzity
Karlovy bych vás prostřednictvím tohoto článku velmi rád
seznámil s přijatou novelou
veterinárního zákona. Jak jsem
již zmiňoval ve svém úvodním
slově, věřím, že tento článek ocení především ti, kteří čtyřnohého člena
rodiny (psa) již mají očipovaného nebo nad ním do budoucna uvažují.
Co tedy novela tak zásadního mění?
Od 1. ledna 2020 mají nově všichni majitelé psů povinnost nechat své
psi očipovat. Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době
prvního očkování proti vzteklině, tedy nejpozději v půlroce věku. Důležité je hned zkraje zmínit jednu výjimku. Povinnost nechat psa očipovat se nevztahuje na majitele zvířat s čitelným tetováním, které bylo
provedeno před 3. červencem 2011. Některé majitele tedy tato novela
vůbec nezasáhne.
Kde mikročip seženu a kolik to bude stát?
K čipování se používá speciální mikročip o velikosti zrnka rýže, který
je zvířeti vpraven pod kůži pomocí jehly. Zdravotních komplikací se bát
nemusíte. Obal čipu je vyrobený z biokompatibilních materiálů, aby se
eliminovalo riziko reakce organismu na cizí těleso. Při čipování zaplatíte za cenu čipu a za práci veterináře, který čip aplikuje. Ceny čipů jsou
rozdílné, průměrně se pohybují od 200 do 450 Kč. Jejich kvalita ale
může být rozdílná.
K čemu čipování slouží?
Očipování psů s sebou přináší bezpochyby mnoho výhod, obzvláš pokud se nerozhodnete pro nejlevnější variantu čipu. Pokud například
víte, že se psem budete cestovat do zahraničí, nebo bydlíte blízko státních hranic, neměli byste na pořízení čipu šetřit. U dražších čipů máte
jistotu, že jsou opatřeny kódem země. Český kód, kterým mají být
označena všechna zvířata čipovaná v České republice, je 203 CZ. Dále
váš pes dostane svůj vlastní autentický kód, přidělený pouze jemu.
Jestliže se vám pes náhodou zaběhne nebo jej někdo ukradne, bude

8

dohledatelný nejenom v Čechách nebo v EU. Díky napojení registrů na
mezinárodní vyhledávací sítě jej najdou prakticky ve všech vyspělých
zemích na světě. O registraci do databáze si musíte požádat sami. Není
povinná a mikročip tam není zařazen automaticky. Můžete si ji zařídit
rovnou při čipování.
Jaké hrozí sankce?
Těm, kteří toto nařízení nesplní, hrozí pokuta až do výše 20 tisíc Kč.
Neočipovaným psům navíc nebude z pohledu zákona uznána platnost
očkování proti vzteklině, i když vaše zvíře očkováno bylo a má to řádně
zaznamenané v očkovacím průkaze.
Nedoporučuji tedy příliš otálet, veterináře navštivte co možná
nejdříve.
Co možná nejméně starostí s vašimi mazlíčky přeje
Jan Franěk
předseda kontrolního výboru

Stromy
Každý z nás již jistě někdy
obdivoval krásný, v lese nebo o
samotě stojící strom. Samostatně rostoucí stromy jsou často
dominantou celé krajiny. Pokud
je nezničí vichřice, blesk či člověk, mohou se některé druhy
dožít stovek i tisíců let. Stromy
jsou výjimečné i dalšími svými
vlastnostmi. Např.: Lidé stromy objímají odjakživa. Už od pradávna
věřili, že v sobě skrývají léčivou energii, která je dokáže uzdravit. Skeptikům, kteří si při pohledu na lidi omotané okolo stromu klepali na
čelo, udělala přítrž nedávno zveřejněná studie, která potvrdila, že objímání stromů je zdravé.
Vědci přinesli důkazy o tom, že stromy pozitivně ovlivňují naši psychiku a mají pozitivní vliv na řadu psychických nemocí. Zmírnit dokonce dokáže i bolesti hlavy. Kromě toho pravidelné objímání zlepšuje cel-
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kovou pohodu i zdraví. Zelené prostředí podporuje kreativitu, emoce
i chování. Stromy na nás přenášejí vibraci, čímž pozitivně ovlivňují různé biologické procesy v těle. Objímání stromů tedy není žádný ezoterický blábol, ale vědecky podložená terapeutická metoda.
Jak získat energii ze stromů? Není to nic složitého, veskrze stačí jen
přiložit své ruce na kmen stromu a hned se ucítíte líp. Ideální však je,
když v této poloze vydržíte alespoň 3 minuty. Pak se ke stromu obra te
zády, opět se o něj opřete, zavřete oči a vnímejte to proudění energie.
Důležité je, abyste u toho byli vnitřně zklidnění a nikdo vás přitom
nerušil.
Který strom je pro objímání ten nejlepší? Nejlepší je mohutný,
od pohledu zdravý a silný strom, který vás bude k doteku lákat. Zkuste
jej obejmout, abyste zjistili, zda je vám to příjemné. Nejlepšími stromy
jsou: Lípa - stimuluje kardiovaskulární systém, posiluje dýchací cesty,
žaludek i střeva. Je to strom lásky, který urovnává mezilidské vztahy.
Borovice - přináší štěstí, pomáhá s dechovými obtížemi a kašlem. Bříza
- přináší lepší náladu a optimismus. Buk objímejte, když vás trápí bolesti hlavy nebo migrény. Strom podporuje soustředění, zlepšuje náladu a dodává člověku větší chu do života. Dub nám pomáhá, abychom
byli sami sebou a přestali se bát. Je stromem zdraví, síly a dlouhověkosti. Kaštan uklidňuje, zmírňuje napětí. Jasan vás zbaví depresí. Jabloň posiluje srdce a nervovou soustavu. Smrk vám pomůže s bolestí
zad. Jedle chrání před přepracováním, takže by ji měli objímat lidé
zavalení prací, ve stresu. Tento strom je dokáže zklidnit a dopřeje jim
odpočinek. Vrbu objímejte tehdy, pokud byste rádi někomu odpustili
a nejde vám to.
Stromy prostě patří mezi největší zázraky naší planety. Nazýváme
je plícemi našeho světa, což je doslovné, protože bez stromů a lesů by
byla naše planeta neobyvatelná. Nejen, že jsou zdrojem kyslíku a uhlíku, který je třeba k udržení stability našeho klimatu, ale jsou také zdrojem nádherné energie. Možná to může znít jako fantasy, ale někdy
pomůže odpoutat se od reality a nechat energii stromů, aby nás prostoupila ☺. Strom je tvor boží stejně jako člověk. Staré stromy jsou
moudřejší než většina lidí, umějí komunikovat s lidmi jak mentálně,
tak diagnostikovat a léčit problémy.
Petr Černička
předseda finančního výboru
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Včelaři
Ahoj všichni, tak jsem zase tady.
Kdo že je tady?
No přece já, Včelka Mája. Slíbila jsem, že se na
podzim vrátím, abych vám mohla vyprávět zase něco
nového z našeho včelího života.
Co by vás tak mohlo zajímat? Možná to, co právě te děláme. My včely, stejně jako ostatní živočichové, se zabýváme přípravou na zimu.
Co to obnáší? Tak za prvé jsou pro nás životně důležité zásoby. O ty se
nám stará náš pan včelař, který nám po vytočení medu nabídne velmi
koncentrovaný cukerný roztok, který si nanosíme do včelích buněk.
Mimo to máme samozřejmě i med a velké zásoby pylu. Ten budeme
potřebovat ke krmení jarní generace včel, protože tyto včely se začínají
rodit již po zimním slunovratu, a to ještě v přírodě nic moc nekvete.
Spíš naopak, všude leží sníh, panují mrazy, a tak ani nemůžeme vyletovat z úlu.
V září a v říjnu umírají letní včely a nahrazují je včely zimní. Ty mají
jediný úkol, zabezpečit přezimování včelího společenství a vychovat
první generace včel na jaře. Na první pohled se tyto včely neliší od včel
letních, ale zdání klame. Zimní včely se rodí s tukovým tělískem, které
pomáhá včelám udržovat teplo v zimním chomáči, do kterého se instinktivně shlukujeme. Tento chomáč má tvar míče. Věděl by někdo
proč? Pokud jste dávali ve škole při fyzice pozor, tak víte, že koule má
nejmenší povrch, a tudíž nám při tomto uskupení uniká nejméně tepla. My včely, jsme totiž jediným blanokřídlým hmyzem, který přečkává
zimu v bdělém stavu. Proč to tak je, si povíme někdy příště. K přezimování potřebujeme kvalitně zateplený úl s cirkulací vzduchu a dostatečné množství zásob. O ostatní se už postaráme samy. Podle stoupající
nebo klesající venkovní teploty se shlukujeme do volnějšího nebo pevnějšího kulovitého uskupení, kdy uprostřed přebývá matka, okolo sedí
včely, které vytváří teplo a zbylé včely tvoří svými tělíčky jakousi izolaci. Je to velmi důmyslně vymyšleno. Včely pravidelně obměňují své
pozice, aby žádná z nás moc neprochladla. V této době matka přestává
klást nová vajíčka a všichni jen šetří energii a těší se na jaro. Prosím
nerušte nás v zimě, jakýkoliv zásah zvenčí nás rozruší a připravuje nás
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o cennou energii, kterou tak nutně potřebujeme k úspěšnému přezimování. A protože už víte, že te se v úle nic moc neděje, mohli bychom si povědět něco o včelích produktech, o těch hodně i méně známých.
Tak určitě všichni znáte med. Med je definován jako, a te cituji –
„potravina přírodního sacharidového charakteru, složená převážně
z glukózy, fruktózy, organických kyselin, enzymů a pevných částic zachycených při sběru sladkých š áv květů rostlin (nektar), výměšků hmyzu na povrchu rostlin (medovice), nebo na živých částech rostlin včelami (Apis mellifera), které sbírají, přetvářejí, kombinují se svými specifickými látkami, uskladňují a nechávají dehydratovat a zrát v plástech“.
Medy dělíme podle složení na medy květové a medovicové. Pro vznik
květových medů sbírají včely nektar z květů (např. na jaře z kvetoucích
ovocných stromů, z prvních jarních květin, kvetoucích bylinek, okrasných květin, řepky atd.). Květové medy (nesprávně někdy označované
jako jarní) jsou většinou světlé barvy, vyznačují se vyšším obsahem glukózy a vitamínů a relativně velmi rychle krystalizují. Aby se tomuto
rychlému tuhnutí zabránilo, tak se květové medy často pastují. Jde
v podstatě o řízenou krystalizaci, kdy se ještě tekuté medy promíchávají tak dlouho, až se rozbijí velké krystaly cukru a tím vznikne med
trvale hladké a roztíratelné konzistence. V naší lokalitě s nadmořskou
výškou cca 600 m.n.m. probíhá květové medobraní cca v polovině června. Existují i medy květové jednodruhové. Asi nejznámější je med lipový, akátový, řepkový, slunečnicový…, ale i méně obvyklé medy jako
med kaštanový, pohankový nebo velmi vzácný med vřesový. Pokud bychom se podívali do zahraničí, našli bychom samozřejmě i medy více
exotické. Ale my zůstaneme doma v Čechách, že?! Proč? Protože bychom měli konzumovat převážně medy vyprodukované co nejblíže našemu bydlišti. Studie ukazují, že medy z našeho okolí obsahují právě ta
pylová zrna, která nás mohou už v zimě připravit na pylovou sezónu a
tím zmírňovat případné alergické reakce. Jéje, to jsem se ale rozpovídala…tak honem dál. Dalším medem je med medovicový. Ten vzniká
tím, že včely sbírají výměšky producentů medovice, což jsou mšice, červci a mery. Abych vám to vysvětlila jednodušeji, sbíráme tu sladkou lepkavou hmotu, kterou můžete vidět třeba na listech lípy, ale také na střeše a předním okně svého auta, pokud pod touto lípou zaparkujete. Tito
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producenti medovice jsou přítomni začátkem léta hojně v lese, kde cizopasí na jehličnanech, a proto se medovicovému medu často nesprávně říká „lesní med“. Tyto medy jsou tmavší než medy květové, což
způsobuje vyšší obsah minerálů. Některé medovicové medy mohou mít
až nahořklou svíravou chu , a i barevná škála těchto medů kolísá od
světle hnědé přes tmavohnědou po zelenohnědou a je dána tím, jaké
lesy v dané oblasti převažují. Medobraní medovicového medu v naší
oblasti nastává cca kolem poloviny července. Každý med má své zastánce i odpůrce. Nelze říci, který z těchto dvou medů je lepší a našemu
zdraví prospěšnější. Jsou to dva odlišné včelí produkty, ale každý z nich
má příznivé účinky na lidský organismus. A jak si vybrat ten správný
med? Je dobré mít svého včelaře, kterého znám a kterému důvěřuji.
Med je spolu s vínem nejčastěji pančovanou potravinou. Koupit si med
je vždy sázkou do loterie. Bez příslušného rozboru nepoznáte žádným
smyslovým orgánem, jedná-li se opravdu o med se vším všudy, nebo
pouze o obarvený cukerný roztok. Určitě je také dobré sledovat, kde
jsou včelstva umístěna a co se nachází v jejich doletu.
Tak si myslím, že toho dnes už bylo dost. Poletím pomáhat do úlu,
práce pro pilnou včelku se vždy najde a budu se těšit na jaro. Nejen
proto, že už bude sluníčko a tepleji, ale že si s vámi budu moci zase
popovídat. Tentokrát to bude něco o včelím vosku, propolisu, mateří
kašičce a včelím jedu. Mějte se krásně a vězte, že pokud si dáváte právě do svého čaje lžičku medu, je to celoživotní práce jedné včelky
a ta musela nalétat stovky kilometrů a navštívit 1 000 000 květů!
Vaše
Včelka Mája Šálková
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Akce konané
27. 9. 2019

Předání nového vozu hasičům
+ putovní kino: Ženy v běhu

28. 9. 2019

Posvícenská zábava

27. 10. 2019 Drakiáda
1. 11. 2019

Tvoření z ovčího rouna – andělé

Akce plánované
22. 11. 2019 Perníčkování
13. 12. 2019 Divadelní představení společnosti KADIS –
Mrazík a zpívání u Vánočního stromku
26. 1. 2020

Dětské divadelní představení Zalezlíci

23. 2. 2020

Dětská karnevalová show

8. 3. 2020

MDŽ

30. 4. 2020

Stavění májky a pálení čarodějnic

Drakiáda 27. 10. 2019
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Obec Vysoká u Příbramě
zve spoluobčany na

tradiční pečení perníčků,
které se koná

22. 11. 2019 od 17.00 hodin na OÚ.

Vykrajovátka, nožíky, válečky přinést s sebou.
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Obec Vysoká u Příbramě
zve spoluobčany na

tradiční setkání
u

vánočního
stromku
dne

13. 12. 2019
v 18.00 hodin
před OÚ.

Od 19.00 hod. společnost KADIS
zahraje v

pohostinství „U Cempírka“

divadelní představení

MRAZÍK
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Obecní prodejna
Vysoká
u Příbramě

PF 2020

Otevírací doba během vánočních svátků:
23. 12. 2019 (po)
24. 12. 2019 (út)
25. 12. 2019 (st)
26. 12. 2019 (čt)
27. 12. 2019 (pá)

8.00 - 11.00 hod.
zavřeno
zavřeno
zavřeno
8.00 - 11.00 hod.

28. 12. 2019 (so) 8.00 - 10.00 hod.
29. 12. 2019 (ne) zavřeno
30. 12. 2019 (po) 8.00 - 11.00 hod.
31. 12. 2019 (út) 8.00 - 10.00 hod.
1. 1. 2020 (st) zavřeno

Pečivo prosím objednávejte na tel. č. 604 193 873 (stačí SMS),
a to nejpozději do 12.00 hod. předchozího dne.
Lze objednávat i vánoční cukroví, DIA cukroví, vánočky a další druhy
pekařských výrobků, a zároveň také saláty z Lahůdek Příbram
(bramborový, vlašský, pařížský, aj.)

Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků
a do nového roku jen to nejlepší.

Ing. Jana Krejčová
Miroslava Krejčová

Od 1. 1. 2020 do 5. 1. 2020 bude z provozních
a technických důvodů Obecní prodejna uzavřena.
Od 6. 1. 2020 (pondělí) bude opět otevřena
s novou provozní dobou, a to:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7.00
7.00
7.00
7.00
7.00

-

11.00
11.00
11.00
11.00
11.00

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

Sobota
Neděle

zavřeno
zavřeno
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Obec
Vysoká u Příbramě
Vysoká u Příbramě 128
262 42 Vysoká u Příbramě
Mob. +420 777 600 144
Ing. Jana Krejčová, starostka obce
+420 605 317 210
Mgr. Martina Heroldová, 1. místostarostka obce
+420 602 340 347
Luboš Kalát, 2. místostarosta obce
Úřední hodiny:
každou středu

16.00 – 18.00 hodin

E-mail: obec@vysokaupribrame.cz
IČ: 00243574
IDDS: xemakbn
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,
č.ú.: 524060389/0800
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