VYSOCKÝ OBČASNÍK
12. dubna 2016

noviny obce vysoké u příbramě

slovo starosty

Vážení spoluobčané a přátelé naší obce,
je mi potěšením Vás po čase touto formou opět pozdravit v těchto krásných jarních dnech a doufám, že jste uplynulé Velikonoční
svátky strávili hezky, mezi svými blízkými. Všichni se každoročně
těšíme, až sluneční paprsky prohřejí zem a najednou je všechno veselejší a optimističtější.
Tři měsíce nového roku uběhly jak voda a v rukou pravě držíte
nové, jarní číslo Vysockého občasníku, které Vás informuje jak o
činnosti obecního zastupitelstva a obecního úřadu v minulém období, tak i s prací, novinkami a plány obce. Hlavní náplní práce
obecního zastupitelstva v uplynulém období bylo sestavení rozpočtu obce na letošní rok a úspěšné zvládnutí obhajoby naší práce
v roce 2015 u státních kontrolních orgánů, a že kontrol letos nebylo málo. Každoroční kontrolou je bezesporu kontrola hospodaření obce, kterou provádí Středočeský kraj, odbor kontroly. Ten
zavítal do obce počátkem února a je nám potěšením Vám oznámit,
že i letos zástupci obce mohli převzít závěrečnou zprávu auditora
s výsledkem „nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky“. Pro naši
obec, která již přes několik volebních období přebírá zprávu auditora s výše uvedeným výsledkem, je to významným ukazatelem
vysoké kvality kolektivní práce volených zástupců obce a externích spolupracovníků. A protože kontrol není nikdy dost, tak po
úspěšném absolvování první kontroly nás čekaly ještě další dvě,
konkrétně kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o
požární ochraně a kontrola dodržování krizového zákona a předpisů vydaných k jeho provedení. Přestože jsme tyto kontroly absolvovali po delších časových intervalech, tak díky odbornosti a
ochotě některých zastupitelů a dobrovolníků z řad hasičů se obě
tyto kontroly podařilo zvládnout se stejným výsledkem jako předchozí, tj. „obec plní úkoly bez výhrad“. Všem, kteří se podíleli na
přípravě jednotlivých kontrol, patří mé srdečné poděkování za výborně odvedenou práci. Těmito kontrolami se uzavřel tříměsíční
maraton příprav a samotných kontrol a můžeme se s chutí pustit
do práce pro naši obec jinak než „úřednicky“.
Jak byly uplynulé měsíce plné práce, která přinesla výše popsané výborné výsledky, tak tomu bohužel není vždy a v každém
kroku, který obec činí, a to již sama nebo skrze jiné subjekty. Není
zápisu z porady nebo zasedání zastupitelstva, kde bych se nezmínil o vývoji ve Svazku obcí ANTONÍN DVOŘÁK a tak mi dovolte
ve stručnosti zrekapitulovat dění ve svazku. Konec minulého roku
s sebou nesl velkou nervozitu ohledně projektu společného odkanalizování svazkových obcí, tj. Vysoké u Příbramě, Modřovic, Narysova a Třebska. V rámci příprav projektu pro podání žádosti
z OPŽP se postupně dostávaly na světlo informace o nových podmínkách dotačních programů a ty byly bezprostředně prověřovány
s parametry společného projektu, který ve svém stupni vysoké rozpracovanosti poukazoval na neslučitelnost s novými podmínkami
poskytovatele dotací. Neslučitelnost nebyla toliko technická, ale
finanční, neboť byly změněny parametry pro hodnocení a celý projekt v prosinci stál před otázkou technické a finanční optimalizace
dle nových pravidel dotací. Finanční analýza, která hodnotila nejen
projekt, ale i finanční bonitu členských obcí poukázala též na horší
finanční bonitu obce Třebsko. Svazek bezprostředně po obdržení
tohoto pokynu začal pracovat na variantách, které by projekt opti-
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malizovaly tak, aby byl datovatelný a realizovatelný jako společný
projekt. Tak jak se postupně dařilo najít novou cestu, a to i za cenu
změny z gravitačních stok na tlakové, přišla do svazku další, již závažnější, ne-li smrtelná rána - obec Třebsko podala žádost o zánik
členství ve svazku a tím jednoznačně vyjádřila svůj postoj ke společnému projektu. Na základě této skutečnosti se svazkové obce,
bez Třebska, rozhodly společný projekt odkanalizování optimalizovat bez obce Třebsko a během prvních třech měsíců letošního
roku intenzivně pracovaly na dalších možných variantách, bohužel však bez úspěchu. Svazek nyní stojí před rozhodnutím „jak dál“
a věřte, že to není tak jednoduché jak se na první pohled může zdát.
Ke dni vydání tohoto čísla občasníku bohužel nemám žádné jarem
pozitivně nabité informace o směru, kterým se svazek vydá. Nyní
prověřujeme možnosti regionu, a pokud tomu nebude jinak, tak
svazek bude nadále řešit odkanalizování obcí Vysoká u Příbramě a
Narysova do společné čistírny nebo dvou samostatných čistíren.
Přestože se nacházíme v dubnovém, aprílovém měsíci, tak toto bohužel apríl není. Ano, stojíme opět na začátku záměru „kam odkanalizovat naše obce“! Z pozice předsedy svazku musím však na
závěr zmínit, že původní záměr odkanalizování obcí do společné
čistírny ve Třebsku byl jediným možným a správným rozhodnutím autorů tohoto projektu, který byl projektován od konce roku
2009. Pokud to bude v silách svazku (pozn. je však závislá na
ochotě členských obcí), tak snaha udržet tento projekt dle původního plánu bude jediná správná cesta pro náš malý region, pro další
generace.
Předchozí odstavec plný hořkých zpráv má dopad i na ostatní
větší projekty, které jsou v obci aktuálně řešeny, tj. územní plán a
investiční záměr obecního vodovodu. Ve stručnosti zmíním, že oba
tyto projekty musí nyní vyčkat na výsledek práce svazku, abychom
mohli práce obnovit v koordinaci s kanalizací. U projektu obecního vodovodu nyní probíhá poloprovozní čerpací zkouška za účelem ověření kvantity a kvality nového vodního zdroje. Protože
dobrých zpráv není nikdy dost, zejména po předchozích mnoha
špatných, tak si dovolím zmínit, že průběžné výsledky čerpání a
ověřování kvality vody ukazují na výkonný a kvalitní zdroj pitné
vody. Spolupráce zastupitelů na těchto projektech je též neopominutelná a i zde si dovolím poděkovat těm, kteří se i přes neustálé
nové překážky společně se mnou o tyto projekty starají.
Dovolte, abych na závěr poděkoval i Vám občanům a přátelům naší
obce, že Vám není lhostejné, jak obec vypadá a vedle každodenní
práce obecních zaměstnanců, kteří se starají o to, aby naše obec
byla čistá, si též hledíte svého blízkého okolí a jarní práce jste započali nejen na svých zahrádkách, ale i před svými domy. Stejně tak
vidím i zvyšující se ohleduplnost nás „pejskařů“, kteří se neštítíme
po svých malých či velkých psích miláčcích ohleduplně sebrat to,
co při venčení zanechají na veřejném prostranství, před domem někoho jiného. Věřte, že toto jsou jen dílčí, ale důležité kroky k tomu,
abychom byli na naši Vysokou více a více hrdi.
Práce je před námi dost, věřím, že většinu úkolů úspěšně
splníme. S probouzejícím se jarem přeji Vám všem spoustu optimismu, zdraví, hodně slunečných dnů a radosti z běžného života.
Váš starosta, Zdeněk Strnad
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ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN
OBECNÍHO ÚŘADU OD 11. 3. 2016:
KAŽDOU STŘEDU 18:00 - 19:30 HOD.

DŘEVOODPAD

Dřevoodpad je možno odkládat
v Trninách po celý duben 2016
na určených místech mimo kontejner na BIO odpad
BIOODPAD

Kontejner je již k dispozici na
stejném místě jako minulý rok.

ODVOZ NEBEZPEČNÝCH
SLOŽEK KO
Kontejner pro odpad
bude přistaven u OÚ
dne 28. 4. 2016
od 16:30 - 17:00 hod.

Nebezpečné složky KO jsou:
zářivky, akumulátory, barvy, olej,
tuky, kyseliny, fotochemický
materiál, léky, pesticidy
a pneumatiky z osobních vozidel
(bez disků - max. 4 ks/občan).

VÝKAZ O ODPADECH ZA ROK 2015

Druh odpadu
PAPÍR
SKLO
KOMPOZITIVNÍ OBALY
PLASTY
PNEUMATIKY
BARVY, LEPIDLA
OLEJ, TUKY
SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD
BIO ODPAD

2014
4,133 t
1,202 t
0,223 t
2,278 t
0,395 t
0,028 t
--79,900 t
---

2015
4,721 t
1,491 t
0,303 t
2,282 t
0,699 t
0,025 t
0,025 t
84,900 t
60 m3

PŘÍJMY ZA TŘÍDĚNÝ ODPAD: rok 2014 = 24.314,- Kč
rok 2015 = 25.726,- Kč

fotodokumentace - jak jsme hledali vodu

1 ROK KNIHOVNY josefa jiřího stankovského vysoká u příbramě

Knihovna byla založena a slavnostně
otevřena 12. 12. 2014, pro čtenáře pak
byla zpřístupněna od 6. 1. 2015.
Poděkování patří obecnímu
zastupitelstvu, které vznik a provoz
knihovny umožnilo.
Knihovna v číslech:
* Knihovna má 24 registrovaných
čtenářů, z toho 6 čtenářů mladších
15-ti let věku.

* počet návštěvníků KJJS
za rok 2015 = 289.
* počet výpůjček za rok 2015 byl 476.
* knihovna má celkem 541
knižních titulů (beletrie, detektivky,
naučná literatura, dětská literatura,
cizojazyčná literatura - angličtina).
* během roku byl základní knižní
fond doplněn o 291 titulů (z darů
a vlastním nákupem nových knih)

Knihovna je otevřena pro čtenáře
každou středu od 18:00 - 20:00 hod.
Aktuálně: knihovna je po celý duben

UZAVŘENA

z technických důvodů,
znovu otevře dne 4. 5. 2016.
Termíny výpůjček budou samozřejmě
čtenářům prodlouženy.
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KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Krizové řízení je nedílnou součástí řízení státu, organizace či jiné instituce. Jeho cílem je předcházet vzniku možných kritických situací, zajistit všeobecnou přípravu na
zvládnutí potenciálně možných kritických situací, zajistit
jejich zvládnutí v rámci vlastní působnosti orgánu krizového
řízení a úkolů uložených vyššími orgány krizového řízení,
nastartovat obnovu a další rozvoj. Aktuálně a v širších souvislostech je krizové řízení chápáno jako nástroj pro zajištění trvale udržitelného rozvoje společnosti, organizace
území a státu.
Činnost obce v této oblasti je zaměřena především na
plnění úkolů státní správy v přenesené působnosti obce na
úseku krizového plánování, přípravy na činnost při krizových situacích a branné politiky státu. V praxi to znamená
například vytváření podmínek, příprava a zhodnocení podkladů pro činnost bezpečnostní rady, příprava činnosti krizového štábu, celková koordinace při vytváření havarijní a
krizové dokumentace (plánů) obce, spolupráce se základními i ostatními složkami integrovaného záchranného systému včetně Armády České republiky, spolupráce na úseku
havarijní a krizové připravenosti s právnickými a fyzickými
osobami.

Základní pojmy - definice:
Mimořádná událost - škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a dále havárie, které
ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.
Krizová situace, krizový stav - mimořádná událost, při níž
je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu.

Integrovaný záchranný systém (IZS) - se rozumí koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací.

Téměř každý den můžeme sledovat v médiích různá neštěstí, při kterých umírají lidé. Již jsme si zvykli, že v životě
lidí mohou nastat neočekávané situace, které mohou ohrozit životy, zdraví obyvatel a způsobit velké materiální škody.
Proto je dobré vědět, jaké situace nás ohrožují, jak se v těchto situacích zachovat a chránit tak svůj život, zdraví, majetek a pomoci druhým. Ke zmírnění následků těchto
událostí přispívají zejména legislativní a organizační opatření, která přijímá každý vyspělý stát. Účinně mohou ke
zmírnění těchto následků napomoci i samotní občané. Proto
je důležité znát možná nebezpečí a chování při vzniku těchto událostí. Umět si poradit, ale i pomoci svým blízkým
a sousedům. Ničivé následky mohou být minimalizovány
účinnými opatřeními a připraveností záchranných složek i
občanů.

Složení krizové komise Obce Vysoká u Příbramě:
Zdeněk Strnad - předseda komise, tel. 777 600 144
Ivo Chleboun - zástupce komise, tel. 602 156 356
Jaroslav Láska - člen komise, tel. 775 541 952
Karel Tomášek - člen komise, tel. 602 479 798
Ing. Jana Krejčová - člen komise - zapisovatel,
tel. 604 193 873
Bližší informace na
http://www.vysokaupribrame.cz/obec/krizove-rizeni/

Zdeněk Strnad

důležitá telefonní čísla
TELEFONNÍ SPOJENÍ PRO BĚŽNÉ VOLÁNÍ

Stanice HZS Příbram, Školní 70, 261 01 Příbram
950 831 011, podatelna.pb@sck.izscr.cz

Policie ČR, obvodní oddělení Příbram - venkov,
Žežická 498, 261 23 Příbram
974 879 227, pb.oo.pribramv@pcr.cz

LÉKAŘSKÉ POHOTOVOSTI

Dospělí (Nemocnice Příbram, a. s.)
Pondělí - Pátek 17:00 - 20:00 hod.
Soboty, neděle, svátky 8:00 - 20:00 hod.
318 641 111 - RECEPCE

Lékárenská pohotovostní služba (Lékárna v Kauflandu)
Pondělí - pátek 7:00 - 20:00 hod.
Soboty, neděle, svátky 8:00 - 20:00 hod.
318 637 789

PORUCHOVÉ A POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY
Skupina ČEZ elektrický proud - poruchy
840 850 860

Skupina ČEZ zákaznická linka
http://www.cez.cz/cs/uvod.html
840 840 840
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přehled přijatých usnesení z 8. 12. 2015

NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce dalším jednáním s cílem přípravy prodeje zbytných pozemků. Odsouhlasení prodeje bude předmětem samostatného usnesení
zastupitelstva.
Navrhovatel: Zdeněk Strnad
Diskuze: bez příspěvku
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č.: 20151208/17/03 bylo schváleno
..............................................................................................
NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce souhlasí a pověřuje starostu obce k
podpisu kupní smlouvy se společností Real Innovation
s.r.o. na pozemky:
- parc. č. 48/1 ostatní plocha, o výměře 8 m2
- parc. č. 359/11 orná půda, o výměře 180 m2
- parc. č. 359/15 orná půda, o výměře 119 m2
- parc. č. 356 orná půda, o výměře 24.331 m2
za následujících podmínek: - cena za 1m2 20 Kč
(cena v místě a čase obvyklá)
Navrhovatel: Zdeněk Strnad
Diskuze: bez příspěvku
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: Pro, Proti, Zdrželi se
Usnesení č.: 20151208/17/04 bylo schváleno
..............................................................................................
NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce souhlasí a pověřuje starostu obce k
podpisu kupní smlouvy se smlouvy se státním podnikem
Lesy ČR na pozemky: - parc. č. 450/3 ostatní komunikace,
o výměře 195 m2
za následujících podmínek: - cena za 1m2 max. 50 Kč
Navrhovatel: Zdeněk Strnad
Diskuze: bez příspěvku
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č.: 20151208/17/05 bylo schváleno
..............................................................................................
NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek SDH Vysoká u Příbramě pro rok 2016 ve výši 10.000 Kč. O uvedený finanční příspěvek bude navýšen rozpočet sociálního
a kulturního výboru na rok 2016.
Sociální a kulturní výbor bude odpovědný za oprávněné
čerpání tohoto příspěvku a předloží vyúčtování čerpání
příspěvku nejpozději na posledním zasedání zastupitelstva
obce v roce 2016.
Navrhovatel: Jaroslav Láska
Diskuze: Jaroslav Láska přečetl žádost SDH, Ladislav
Drozda vysvětlil, proč se tento příspěvek musí schválit
touto formou.

Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č.: 20151208/17/06 bylo schváleno
..............................................................................................
NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce schvaluje neinvestiční finanční dotaci
pro MŠ Třebsko ve výši 25.000 Kč. Zastupitelstvo obce
pověřuje starostu k přípravě a uzavření veřejnoprávní
smlouvy s MŠ Třebsko s podmínkami:
- Dotace bude využita na interiérové úpravy/opravy prostor MŠ Třebsko.
- Dotace bude řádně vyúčtována do 30. 6. 2016.
Navrhovatel: Zdeněk Strnad
Diskuze: bez příspěvku
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č.: 20151208/17/07 bylo schváleno
..............................................................................................
NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar pro o.p.s.
ALKA Příbram ve výši 5.000 Kč.
Navrhovatel: Zdeněk Strnad
Diskuze: Jaroslav Láska informoval o tom, že byla tato
společnost v tisku velmi vysoce hodnocena. Karel Franěk
měl dotaz: Kolik obec přispívala v předešlých letech.
Zdeněk Strnad odpověděl: 1000,- Kč.
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č.: 20151208/17/08 bylo schváleno
..............................................................................................
NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar pro o.p.s.
Ochrana Fauny ČR ve výši 1.000 Kč.
Navrhovatel: Ing. Jana Krejčová
Diskuze: K. Franěk souhlasí s navrhovatelem pí. Krejčovou: „Vychází to z podobné logiky - tak jako podporujeme
hendikepovaného občana, můžeme podpořit společnost,
která pomáhá navrátit zpět do přírody hendikepované
živočichy.
J. Láska nechce srovnávat pomoc živočichů s pomocí
dětem. Požaduje vyvěsit telefonní číslo této společnosti na
nástěnku obce, aby bylo možné v případě potřeby zavolat.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č.: 20151208/17/09 bylo schváleno
..............................................................................................
NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo bere na vědomí RO č. 5 a schvaluje RO č. 7
dle předloženého návrhu. Návrh je přílohou č. 2 zápisu.
Navrhovatel: Ing. Ladislav Drozda
Diskuze: bez příspěvku
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č.: 20151208/17/10 bylo schváleno

NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce schvaluje OZV - místní poplatky za
komunální odpad dle předloženého návrhu. Návrh je přílohou č. 3 zápisu.
Navrhovatel: Ing. Ladislav Drozda
Diskuze: - J. Láska informuje, že vypočítaná cena je
v regionu obvyklá.
- Z. Strnad informuje, že částka je navýšena o
bio odpad a kovový odpad.
- K. Franěk se dotazoval, zda obec třídí více,
nebo méně než v předešlém období.
- Z. Strnad odpověděl, že tyto informace dostane
obec až po uzavření roku, ale došlo ke snížení
výkupní ceny za tříděný odpad.
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č.: 20151208/17/11 bylo schváleno
..............................................................................................
NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo:
1) schvaluje schodkový rozpočet obce Vysoká u Příbramě
na rok 2016 v členění na paragrafy, dle zveřejněného
návrhu s následujícími úpravami:
a) zvýšení příjmové položky 4116 o 60 tis. Kč
b) snížení kapitálových výdajů v paragrafu 2310
o 150 tis. Kč
c) zvýšení kapitálových výdajů v paragrafu 3639
o 500 tis. Kč
d) zvýšení běžných výdajů v paragrafu 3639
o 66 tis. Kč
2) ukládá starostovi zajistit rozpis rozpočtu podle
podrobné rozpočtové skladby
3) zmocňuje starostu k provádění následujících
rozpočtových opatření:
a) přesuny mezi položkami rozpočtu, pokud nebudou
překročeny celkové rozpočtované částky jednotlivých
paragrafů
b) přesuny mezi paragrafy rozpočtu do výše 100 tis. Kč
c) povinná rozpočtová opatření pro odstranění rozdílů
v dotačních vztazích po schválení jiných veřejných
rozpočtů (např. příspěvek na výkon státní správy
apod.)
Navrhovatel: Ing. Ladislav Drozda
Diskuze: bez příspěvku
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č.: 20151208/17/12 bylo schváleno
..............................................................................................
NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo:
1) schvaluje rozpočtový výhled obce Vysoká
u Příbramě na roky 2017 a 2018 v členění na běžné
a kapitálové výdaje dle předloženého návrhu
2) ukládá správci rozpočtu předkládat ZO k projednání
a schválení aktualizace rozpočtového výhledu, jakmile
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dojde k časovému a finančnímu upřesnění nákladů:
- svazku obcí Antonín Dvořák na investiční akci
„Kanalizace a ČOV“
- obce Vysoká u Příbramě na vlastní investiční
záměry (vodovod, autobusová zastávka,
revitalizace veřejných prostranství, obnova
veřejně přístupných komunikací, stezek a pěšin)
Navrhovatel: Ing. Ladislav Drozda
Diskuze: bez příspěvku
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č.: 20151208/17/13 bylo schváleno
..............................................................................................
NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu SaKV a schvaluje
rozdělení rozpočtovaného příspěvku ve výši 15tis. mezi 8
žadatelů rovným dílem, tj. 1 875 Kč/žadatel.
Navrhovatel: Lucie Šímová
Diskuze: bez příspěvku
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č.: 20151208/17/14 bylo schváleno
..............................................................................................
NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Vysoká u Příbramě stanoví inventarizační komisi ve složení:
předseda - Bc. Ivana Pospíšilová
člen - Jaroslav Láska a MUDr. Karel Franěk
Termín inventarizace k 31. 12. 2015 je stanoven
na 25. - 29. 1. 2016.
Navrhovatel: Zdeněk Strnad
Diskuze: bez příspěvku
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 9
Usnesení č.: 20151208/17/15 bylo schváleno

přehled přijatých
usnesení z 7. 3. 2016

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem využití nakoupených pozemků pro infrastrukturu a pověřuje starostu obce k
jednání vedoucímu k naplnění tohoto záměru. Náklady spojené s tímto záměrem musí být v souladu se schváleným rozpočtem obce na rok 2016.
Rozsah záměru odpovídá výše uvedenému v tomto bodě.
Navrhovatel: Jaroslav Láska
Diskuse: Pan Ing. L. Drozda zdůraznil, že se musí myslet
na to, že to je zemědělská půda, na kterou je pachtovní
smlouva, ale není vždy jednoduché se z té pachtovní
smlouvy vyvázat. Je třeba dodržet všechny termíny, protože
nebude možné provést směny hned.
Protinávrh: Nebyl vznesen

6

Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č.: 20160307/04/03 bylo schváleno
..............................................................................................
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s prováděním běžné zimní
údržby a základním udržováním provozuschopnosti na účelových komunikacích, které nejsou v majetku obce, ale jsou
v těsné blízkosti trvale obydlených domů nebo slouží k nutnému bezpečnému projetí vozidel záchranných složek. Zastupitelstvo obce se zavazuje, že i nadále bude usilovat, aby

akce konané
PERNÍČKOVÁNÍ
První adventní neděli jsme se sešli v prostorách Obecního
úřadu, abychom v odpoledních hodinách napekli s místními dětmi
medové perníčky pro tradiční zpívání pod Vánočním stromem,
které naše obec pravidelně organizuje. Pravda, účast nebyla ohromující, ale ti kteří přišli, určitě nelitovali. Musím tímto pochválit
všechny děti, které nás v tom nenechaly. Byly opravdu moc šikovné, perníčky nejen zručně a kreativně vykrajovaly, ale také
nádherně nazdobily mandlemi. Samozřejmě jsme při pečení
ochutnávali, ale ještě jich hodně zbylo i pro vás. Doufáme, že vám
chutnaly!
Majka Šálková

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ
Již tradiční Zpívání pod Vánočním stromečkem se uskutečnilo
i v prosinci roku 2015. Tentokrát bylo počasí vstřícnější a tak se
zpívalo pod širým nebem.
Vánoční atmosféru nám zpříjemnili zpěváci a hudebníci
krásnými vánočními písněmi
doplněnými povídáním.
Perníčky, které napekly
místní děti, byly chutné a
krásné. Svařák a čaj byl k dispozici v libovolném množství,
nálada dobrá a dárečky rozdány
všem přítomným.
Děkuji všem účinkujícím za
krásný program, zaměstnancům
za přípravu a dobrovolníkům za
pomoc.
Ivana Pospíšilová

MDŽ
Letos 8. března se ve Vysoké u Příbramě konala již druhým
rokem oslava mezinárodního dne žen. V nekuřáckém sále hostince A. Cempírka bylo pro všechny oslavenkyně připraveno
drobné občerstvení a vtipné představení ochotnického divadla Za
Vodou z Čenkova. Hru Klášterní tajemství napsala Ludmila Boudová a pojednává příběh o schovance z kláštera, která přijede za
svou matkou, majitelkou podniku ,,U modrého podvazku“ do jednoho přístavního města někde v Mexickém zálivu. V tom samém
městě kotví i pirátská loď, na jejíž poslední plavbu se souhrou
okolností dostane i schovanka s celým osazenstvem matčina podniku. Zábavná plavba skončí ztroskotáním lodi a zajímavým rozuzlením rodinných vztahů.

obec účelové komunikace, které nejsou v majetku obce, a u
kterých je zájem na jejich údržbě, získala do vlastnictví.
Seznam dotčených pozemků odpovídá výše uvedenému v
tomto bodě.
Navrhovatel: Zdeněk Strnad
Diskuse: bez příspěvku
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 1 (J. Láska)
Usnesení č.: 20160307/04/04 bylo schváleno
DIVADLO ZA VODOU
Ochotnické divadlo Za Vodou hrálo ve Vysoké již po několikáté, a proto by Vám ho jeho ředitel pan Jaromír Bouda rád představil:
,,První snaha o ochotnické divadlo v Čenkově se datuje od roku
1892, kdy byla založena Čtenářská beseda, po vzoru Prahy a větších obcí. Beseda měla za cíl zlepšovat kulturní povědomí spoluobčanů čtením kvalitních knih, poslechem dobré hudby a v
neposlední řadě divadelní tvorbou. První divadelní představení
bylo odehráno v roce 1894 na počest Sboru dobrovolných hasičů,
při příležitosti svěcení stříkačky, hrou Farář a kostelník. Odehrálo
se tak 9. 10. 1894 a čistý příjem z představení činil celých 42 zlatých.
Vznik novodobého souboru se datuje od podzimu roku 1994.
Tehdy Jardu Paimu napadla myšlenka obnovit činnost ochotnického souboru v Čenkově. Dne 9. ledna 1995 proběhla první seznamovací schůzka, na kterou se dostavilo třináct nadšenců...
Na této schůzce byl již připraven scénář našeho prvního představení. Jednalo se o pohádku "O Honzovi a princezně Zlatovlásce" od J. Beneše, kterou upravil a režíroval Jaroslav Paima.
Činnosti souboru byl příznivě nakloněn také obecní úřad v Čenkově, který nabídl svoji podporu. Divadlu byla slíbena finanční
pomoc a bylo umožněno pravidelné využívání místního sálu ke
zkouškám.
Po několika zkouškách se vytvořila docela dobrá parta, postupně jsme mezi sebou objevovali a herecké i organizační talenty.
Začalo se tvořit technické zázemí včetně přípravy a výroba kulis
probíhala svépomocí. Premiéra byla stanovena na 1.6.1995, jako
dárek dětem k jejich svátku. Skutečná premiéra se podařila až
17.6.1995. Premiéra i reprízy se vydařily nad očekávání dobře.
Do paměti se nám asi nejvíce zapsalo poslední představení této
hry v Ústavu pro mentálně postiženou mládež v Lochovicích. Diváci reagovali tak bezprostředně, že to i nás samotné překvapovalo. Toto představení neuniklo ani televizním kamerám
příbramské kabelové televize.

Po úspěchu naší premiérové hry jsme se vrhli do přípravy dalších kusů. Připadali jsme si jako ostřílení divadelníci, a tak jsme
se rozhodli, že budeme nacvičovat hned dvě hry současně. První
byla Noc na Karlštejně od J. Vrchlického a druhá Pan Johanes od
A. Jiráska. Bohužel se toto řešení ukázalo jako méně šťastné.
Problémy ze zkoušek jedné hry se přelévaly do hry druhé a naopak. Svým dílem přispěl i nevytápěný sál, kdy se muselo přerušit zkoušení pohádkové hry do jara. Při nácviku Noci na
Karlštejně vznikly takové neshody, že se soubor částečně rozpadl,
ale jedna část party pokračovala dál. Manželé Snopkovi přepsali
scénář pohádkové hry pro vzniklou situaci a dostala nový název
O Rýbrcoulovi. Navíc se podařilo rozšířit sbor o nové tváře, takže
mohla být uvedena premiéra 12.5.1996. Na premiéře byla hojná
divácká účast a reprízy na sebe nedaly dlouho čekat.
Počátkem října 1996 soubor začal připravovat další hru. Po
úspěšných pohádkách jsme se rozhodli, že zkusíme oslovit i náročnější publikum. Byla vybrána jednoaktová fraška V ochraně
Napoleona prvního od L. Stroupežnického. I tuto hru poznamenal
odchod několika herců. váhali jsme, jestli nezvolit jinou hru, která
by odpovídala počtem herců, ale nakonec se podařilo najít nové
členy souboru. Úsilím všech se podařilo překonat všechny problémy a hru úspěšně uvést v premiéře 11.4.1997 i v reprízách. Režii
tehdy držel v rukou Josef Snopek.

Rok 1998 byl poznamenán odchodem několika dalších členů,
takže se nepovedlo nacvičit Svět Zlodějů od F. Davida. Jako malá
náplast se podařilo několik repríz Napoleona. Světa Zlodějů se ale
náš spolek nevzdal a hned od ledna 1999 se zbývající členové
sboru vrhli do zkoušení. Náročnost se s přibývajícími zkušenostmi
měnila v zábavu a závěrečné zkoušky byly ve znamení přidaných
humorných replik. Vše bylo korunováno úspěšnou premiérou dne
5. 6. 1999. V září přibyly nové tváře a tak byly podzimní reprízy
v optimistickém duchu a očekávání událostí dalších.
Jenže optimistické nálady poněkud ochladly a činnost divadla se
na delší dobu přerušila. Teprve v roce
2004 se opět dala parta divadelníků
znovu dohromady obohacená o několik mladých členů a začala zkoušet komedii Lhář od C. Goldoniho.
Delší pomlka a náročnost se podepsala na pozdějším uvedení premiéry
této hry. Zkoušení trvalo více než
rok. Ovšem výsledek stál za to. Diváci přítomní na premiéře 22. 10.
2005 těžko uvěří, že generální
zkouška byla bez kostýmů a bez
konce. Premiéra v Čenkově měla
velký úspěch, alespoň podle divácké
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účasti. V hlavní roli se objevil výborný Lukáš Krásný. Lhář se postupně stal divácky velmi oblíbeným, hráli jsme ho i na festivalu
Erbenův Žebrák a Žamberská brána, udržel se na repertoáru až do
25. 1. 2008.
Souběžně s reprízami Lháře jsme začali zkoušet pohádku
Zkoušky čerta Belínka od Z. Horychové. Do sboru přibyly dvě
nové posily (sestry Vinšovy) a premiéra Belínka byla zároveň i
jejich premiérou, která se odehrála 28. 10. 2006.
V průběhu roku 2007 cestujeme po středočeském kraji a reprízujeme jak Lháře, tak Čerta Belínka a začínáme zkoušet novou
pohádku. Touto pohádkou začíná nová éra autorského divadla,
kdy scénář píše členka sboru Lída Boudová a hra je ušita přímo na
míru našeho divadla. Předpremiéra se koná 8. 12. 2007 a premiéra
je stanovena na 15. 12. 2007.
V následujícím roce začínáme zkoušet další hru od klasika Carla
Goldoniho - Mirandolina, režie Jaroslav Paima. U této komedie je
už patrný svérázný rukopis našeho divadla. Premiéra se konala 7.
6. 2008. Zatím poslední repríza Mirandolíny se odehrála 13. 3.
2009.
Na konci roku 2008 ještě stihneme premiéru veselohry Bílá paní
15. 11. 2008. Ta se na programu udržuje ještě v roce 2011. Nejvýraznější představení této hry bylo zřejmě na hradě Točník, kdy
kolem hradu zuřila letní bouře s hromy a blesky.
V roce 2009 zkoušíme vlastní pohádku Peklo s Kamilou, kterou
napsala Lída Boudová. Premiéra je odehrána 18. 9. 2009 a dodnes
se drží v našem repertoáru.
V půlce května, přesněji 15. 5. 2010 vyjíždí na čenkovské podium, za vydatné asistence brdských trampů, komedie Bedřich
Hrozný s Lubošem Krásným v titulní roli výpravčího Bedřicha.
režie se tentokrát ujala autorka scénáře Lída Boudová. Tuto hořkou veselohru jsme si zahráli i v klubu Malostranské Besedy
v Praze.
V létě 2010 jsme si na tři dny pronajali přírodní amfiteátr divadla Na skalce v Novém Podlesí, abychom tam během víkendu
odehráli vše-chno, co umíme: Peklo s Kamilou, Bílou paní a Bedřicha Hrozného.
Poslední naší hrou je pohádka Kouzlo na draka, opět z autorské
dílny Lídy Boudové. Předpremiéru se nám povedlo odehrát ještě
v roce 2010 na Kardavci. Na premiéru v Čenkově jsme připravili
hned dvě představení. Pozdější představení bylo lehce upraveno
pro dospělé diváky.
V posledních letech uvádíme každý rok novou hru z pera Lídy
Boudové a všechny následující hry jsou naším současným repertoárem.
A proto se i my těšíme na příští rok, na třetí ročník MDŽ, kde
tento soubor představí divákům z Vysoké svou novou hru.
Lucie Šímová a Jaromír Bouda
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MDŽ na vysoké
- fotogalerie -

3.

Foto č. 1.a 2. Divadlo za vodou - Čenkov, Klášterní tajemství
Foto č. 3 - Kosmetika MARY KAY - Denisa Lišková a Jana Vaníčková

1.

2.

zprávy z knihovny

Nejprve bych ráda poděkovala všem čtenářům KJJS za
jejich přízeň v uplynulém roce 2015. Od začátku roku 2016
se do knihovny přihlásilo opět několik nových čtenářů. I v
tomto roce se tedy budu těšit na další setkávání se nad knížkami v naší knihovně.
Od 4. května 2016 bude upravena otvírací doba KJJS.
Otevřeno bude každou středu od 18:00-20:00 hodin. Po celý
měsíc duben bude knihovna ze zdravotních důvodů zavřená.
Děkuji za pochopení.
V polovině května bude náš knižní fond opět osvěžen
novými tituly z výměnného fondu, který zajišťuje KJD
Příbram.
Též v květnu proběhne v KJJS malá tvůrčí dílna, ve které
se naučíme balit knížky a společně si vyrobíme a ozdobíme
obal na svou knihu oblíbenou :-). Termín a čas bude ještě
upřesněn.
Knížku, kterou chci dnes čtenářům Vysockého
občasníku představit, jsem tentokrát vybrala z dětské literatury. Inspiroval mne k tomu datum 2. dubna, který je

Mezinárodním dnem dětské knihy. Kniha je z nakladatelství Albatros, vydaná r. 2015 - "Příběhy dvanácti měsíců".
Napsal ji pan Josef Krček, který žije s rodinou v Příbrami
a je vedoucím uměleckého souboru Chairé. Citlivě
ilustrovala Renáta Fučíková. Je psána jako putování
ročním koloběhem. Každý měsíc vypráví v tradicích,
svátcích, lidových hrách, slavnostech, poutích, pohádkách,
říkadlech a hádankách, pranostikách, písních a tancích o své
podstatě a proměnách krajiny. O možnostech toho, co může
lidská duše během roku prožívat. Knížka pro děti a jejich
rodiče nebo třeba i prarodiče :-).
Slovy autora: "Když se naučíme každý den prožívat jako
sněhovou vločku, která je jedinečná, každý týden a měsíc
jako proměnu a obraz lidské práce, obohatíme vlastní život
uměleckým prožitkem, jenž v naší uspěchané době vždy
uzdravuje.
"Všem přeji krásný a tvořivý jarní čas.
Jana Horáková, knihovnice KJJS
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akce plánované

TVOŘENÍ S DĚTMI

V pátek 13. 5. 2016 v 18:30 hod. se v jednací místnosti OÚ Vysoká u Příbramě koná tvoření s dětmi.
Budeme vyrábět květiny a zvířátka z papíru a toaletních ruliček. I dospěláci jsou vítáni.
Těšíme se na vás. Ivana a Anička Pospíšilovy

životní jubilea 2016
Leden
Simona Boudná
Eva Dušková
Jaroslava Bibenová
Únor
Josef Turek
Ladislav Drozda
Březen
Eva Drozdová
Alžběta Simonová
Antonín Hájek
Jan Bejček
Marie Johánková

Duben
Marie Mouchová
Václav Nešvera
Květen
Jana Vlasová
Červen
Daniela Fuchsová
Marie Machová
Jindřich Sadil
Václav Liška

Všem jubilantům
přejeme hodně
zdraví a štěstí.

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
V BOHUTÍNĚ
25. - 29. dubna 2016
od 7:00 do 15:00 hodin

v budově
mateřské školy
K předškolnímu
vzdělávání
se zpravidla přijímají
děti od 3 do 6 let věku.

památník antonína dvořáka - hlavní akce 2016

-20. ledna - 29. března 2016 - Velvyslanectví ČR v Rakousku,
Vídeň - výstava „A. Dvořák - život a tvorba a Rusalka“. Výstava
byla na žádost zastupitelství prodloužena do konce května 2016.

2. března - 30. března 2016 - ve spolupráci se Středočeskou vědeckou knihovnou Kladno a knihovnou v Opole (Polsko) byla v repre-

zentativních prostorách výstavní síni knihovny uspořádána výstava
„A. Dvořák - život a tvorba“.
Obě výstavy se konaly u příležitosti letošního 175. výročí narození
A. Dvořáka a 115. výročí světové premiéry opery Rusalky v ND
v Praze.
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Další připravované akce:
3. května 2016, 19.00 h - HFAD - premiéra literárně-hudebního
projektu Dvořákův Americký sen – Antonín Dvořák a jeho žáci
v USA. Skladby A. Dvořáka a jeho žáků na konzervatoři
v USA: Willa Mariona Cooka, Rubina Goldmarka a Maurice Arnolda
Strothotta doprovodí výňatky z korespondence A. Dvořáka, tzv.
„Amerických“ dopisů, herec Jan Šťastný. Skladby přednesou Petra
Vondrová (mezzosoprán), Irvin Venyš (klarinet) a Martin Kasík (klavír).
10. května 2016, 19 h - HFAD
- Michaela Fukačová (violoncello)
- Renata Ardaševová (klavírní doprovod)

20. května 2016, 19 h - HFAD
- Benefice pro vilu Rusalka - /HFAD/
koncerty: Heroldovo kvarteto, Ivan Klánský a syn
Lukáš Klánský (klavír), Pavla Tesařová (housle).

11. června 2016, 18.00 - 23.00 h
- zámecký areál ve Vysoké u Příbramě MUZEJNÍ NOC
ve Vysoké ve znamení opery. Letošní program bude
ve znamení opery a připomeneme si tak jubilejních 115 let
od premiéry opery Rusalky v ND.
I letošní ročník Muzejní noci na Vysoké slibuje opět bohatý a zajímavý program. V průběhu večera se v koncertním sále ve Vysoké
představí jak studenti Konzervatoře Plzeň, Pražské konzervatoře, tak
např. spolek pěvců, posluchačů HAMU, Run Operun a další.

Vrcholem večera pak bude nevšední hudební setkání se souborem balancujícím mezi soudobou i klasickou vážnou hudbou, jazzem, etnem
- Clarient Factory. Soubor vystupuje i na letošním Pražském jaru a je
jedním z nejosobitějších hudebních ansámblů současnosti. Koncertní
vystoupení budou probíhat rovněž v arkádě kavárny Sládkovna, kde

bude kromě koncertního programu připravena pro děti výtvarná
dílna.
červenec - srpen 2016 - kavárna Sládkovna - výstava
- „Památky s příběhem“, která představuje obnovené
památky z rozpočtu Středočeského kraje mezi lety
2012-14.

září - říjen 2016 - koncertní sál zámku
- HUDEBNÍ PODZIM 2016 - cyklus komorních koncertů
28. října 2016 - Den Středočeského kraje
- Galerie V. Kounice v zámku ve Vysoké - „Filmové
vzpomínky“ - celodenní promítání hudebních dokumentů
spojených s tvorbou A. Dvořáka.

prosinec 2016 - koncertní sál zámku
- ADVENTNÍ KONCERT se souborem Affetto
- vokálně-experimentální soubor s širokým repertoárem
od české a evropské renesance přes soudobou klasiku
až po úpravy spirituálů. Soubor využívá spojení pěveckého
mistrovství s tradičními i méně obvyklými nástroji (klavír,
varhany, cimbál, tabla aj.).

V průběhu roku lze k běžné návštěvě expozice muzea využít také termíny s volným vstupem (viz. internetové stránky muzea). Bezplatná
prohlídka je rovněž možná i během účasti na koncertech a dalších akcích pořádaných památníkem.

Aktuální informace o všech připravovaných programech na
www.antonindvorak.cz.
Na Vaši návštěvu se těší kolektiv pracovníků muzea.

slavní občané vysoké - josef kholl

Jedním ze slavných občanů Vysoké byl generálmajor
in memoriam Josef Kholl, československý voják, velitel
a bojovník proti nacismu. Narodil se 22. července 1914
na Novém dvoře v Plavsku a školní léta prožil ve Vysoké
u Příbramě. V letech 1920 - 1926 navštěvoval základní školu
v Bohutíně a poté v letech 1926 - 1933 studoval na reálném
gymnáziu v Příbrami. Po maturitě byl odveden do školy
dělostřeleckých důstojníků v záloze a pak byl povolán
ke studiu do vojenské akademie v Hranicích. V roce
1936 nastoupil Josef Kholl k 38. pěšímu pluku v Berouně.
Zde také odpovědně plnil první úkoly v obraně Československa při mobilizaci v roce 1938.
V době okupace se zapojil do ilegální vojenské organizace Obrana národa na Berounsku. Po odhalení činnosti
ilegální skupiny se Josefu Khollovi podařilo uniknout
přes Slovensko, Maďarsko a Jugoslávii a přihlásit se
u čs. vojenských jednotek na Blízkém východě. Zde
se zúčastnil tažení v Západní poušti, v Sýrii a v Libyi.
Bojoval rovněž v Tobruku a zúčastnil se protivzdušné
obrany Haify. Po skončení bojů čs. jednotek v Africe
odešel do nově se formující 1. čs. brigády v SSSR.
Dne 12. října 1943 odjel na frontu ve funkci velitele
1. polního praporu první brigády. Se svými vojáky a po boku
Rudé armády se vyznamenal osobní statečností,
bystrým a energickým velením v urputných bojích o Kyjev,
Bílou Cerekev, Žaškov, pověstnou kótu 534 a Hyrowu horu.
Dne 5. listopadu 1943, v době nástupu na Kyjev, nesl

se svým praporem hlavní nápor brigády. Mistrně velel praporu - jeho vojáci rozhodným útokem zničili odpory nepřítele na žitomirské silnici, pronikli do hloubky obrany
protivníka a znemožnili zničení mostu u nádraží Kyjev I.
V útoku pokračovali v noci a na úsvitě 6. listopadu 1943
obsadili část Kyjeva, pronikli až na řeku Dněpr a tím včas
a beze zbytku splnili svěřený bojový úkol. Koncem roku
1943 se Josef Kholl zúčastnil se svým praporem bojů
v prostoru Bílé Cerekve o vesnici Rudu, kterou osvobodil
a v prostoru Dukelského průsmyku vedl svůj prapor v bojích
o kótu 534 a při útoku na Hyrowu horu. V úporné bitvě o ni
padl 22. září 1944.
Armádní generál Ludvík Svoboda o této události napsal:
„Hyrowa hora byla poslední a nejzávažnější překážkou
na cestě k naší hranici. Vyžádala si mnoho obětí. Hrdinskou
smrtí tam padl i velitel 1. praporu štábní kapitán Kholl. Byl
to výtečný velitel, odvážný, dobrý, spravedlivý, vzácný
člověk. Dobře si ve všech bojích počínal. Svůj prapor
dovedl až na vrchol Hyrowy hory. Při jejím obsazování byl
úlomkem granátu zasažen přímo do hlavy."
Za svoji statečnost byl Josef Kholl vyznamenán Řádem
rudého praporu, vojenským řádem Bílého lva Za vítězství,
třemi Československými válečnými kříži 1939, třemi čs.
medailemi Za chrabrost, čs. medailí Za zásluhy a řadou
dalších vyznamenání.
Ve dnech 25. výročí bojů o Duklu byly zásluhy Josefa
Kholla o vítězství nad fašismem oceněny rozhodnutím

prezidenta ČSSR ze dne 3. října 1969, kdy mu armádní
generál Ludvík Svoboda propůjčil vyznamenání nejvyšší Zlatou hvězdu hrdiny ČSSR in memoriam. Současně byl
Josef Kholl povýšen do hodnosti generálmajora.

„Dobře je míti v zásobě
plnou punčochu nebo přítruhlí
stříbrňáků. Hnoje a peněz nikdy
není dost. Ale kdyby sedlák měl
peněz sebevíc, za nic vyššího je
nesmí považovati než za hnůj.
Otcovská půda je bohem sedlákovi dána ne proto, aby ji v peníze proměňoval, nýbrž aby ji
penězi jako hnojem zlepšoval a k
vydání větší úrody přiváděl. Selský blahobyt není v penězích,
nýbrž v úrodě a dobytku.“
Tento citát, jímž popisuje
sedlák žijící v 19. století svůj
vztah k penězům jsem si vypůjčil z knihy Josefa Holečka
„Naši“. Když se dneska dívám na
život na vesnici v Čechách, mám
pocit, jakoby se stará moudrost
sedláckých rodů kamsi vytratila.
V příhraničních oblastech (např.
Šumavy) vypadá leckde situace
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Ve Vysoké má generálmajor Josef Kholl pamětní desku
v místě kde žil, tedy naproti vjezdu do zámeckého parku.
Zpracovala: Lucie Šímová

život na vesnici

jako by právě skončila válka. Vybydlená stavení, nefunkční restaurace, bytovky pro sociálně
slabší. Jedinými non-stop podniky jsou podniky s červeným
neonovým srdcem a s německým
nápisem, lákajícím na nové
dívky. V kontrastu s tím jsou
občas vidět velmi vkusně a nákladně opravené šumavské chalupy, často v ceně mnoha
milionů, jejichž vlastníky jsou
solventní Pražáci a které slouží
výhradně jako rekreační zařízení.
Ve středních Čechách je situace
lepší. I zde je však často zemědělská půda ve velkém nakupována mnohdy cizími investory
s často pochybnými investičními
záměry. Lidé odprodávají svá
pole a následně z peněz kupují
auta, budují bazény, zámkové
dlažby, okrasné zahrady s anglic-

kým trávníkem. A tak se my venkované jaksi stále snažíme přiblížit se nějak městu a
nevědomky tím ztrácíme jedinou
konkurenční výhodu, kterou venkov proti městu má. Naše peníze
neinvestujeme do zušlechťování
půdy, ani jinak ekonomicky nevyužíváme to, co nám venkov
nabízí. Mezitím některé zemědělské podniky, které hospodaří
ve velkém, se snaží vytěžit z venkovské půdy maximum. Často
podle toho, které dotace se právě
nabízejí a znehodnocují tímto
půdu. Pasivní městský způsob života obyvatel potom znehodnocuje venkov jako takový.
V poslední době se hovoří o
tom, že venkov znovu potřebuje
nalézt své sebevědomí. Nezbývá
než s tím souhlasit. Buďme hrdí
na to, že jsme venkované.

Buďme hrdí na svou Vysokou.
Nesnažme se dohnat město. Ono
i z bezpečnostního hlediska v poslední době není v městech o co
stát. Zkusme se podívat na náš
venkovský život očima hrdých
sedláků z 19. století. Očima hospodářů, kteří cítili zodpovědnost
za svou půdu a pro které peníze
nebyly cílem jejich činnosti,
nýbrž prostředkem k dalšímu zúrodnění půdy. Až budeme nyní
na jaře sázet stromy a rostliny,
vzpomeňme s hrdostí na svoje
předky. Myslím, že prakticky
v každém rodu se nějaký ten sedlák najde.
Přeji všem čtenářům Vysockého občasníku krásné jaro.
Karel Franěk

pozvánky na kulturní akce v okolí
Rožmitál pod Třemšínem
V rožmitálském společenském centru se bude konat 16. dubna
od 20 hodin koncert nazvaný Rockeři pro Matěje. Vystoupí kapely
Iron Maiden revival Praha, kapela The Metuzalém z Bezděkova
pod Třemšínem a kapela Drops z Rožmitálu pod Třemšínem. Vstupné
je 150 korun, v předprodeji stojí vstupenka 100 korun. Kapely zahrají na podporu léčby Matěje Pánka.

V neděli 24. dubna od 15 hodin se mohou milovníci české dechovky
těšit na další ročník festivalu dechových orchestrů Rydvalův Rožmitál. Bude se konat na nádvoří Podbrdského muzea. Vystoupí domácí
dechový orchestr Rožmitálská Venkovanka a hostem bude tentokrát
vítěz Zlaté křídlovky 2012 – dechovka Jižani z jižních Čech s kapelníkem Miroslavem Dvořákem. V případě nepříznivého počasí se akce
uskuteční ve společenském centru.

příbram 800 let

Rok 2016 se pro naše okresní město nese ve znamení slavností 800 let města Příbrami. V průběhu celého roku jsou
naplánovány výstavy, koncerty, sportovní klání či divadelní
představení. Jedna z hlavních akcí se připravuje na víkend
10. - 12. června. Jedná se o jubilejní 20. setkání hornických
měst a obcí ČR a 16. Evropský den horníků a hutníků, a
také dvoudenní festival pod širým nebem NOVÁK 800, na
němž vystoupí řada předních českých hudebních interpretů.
My vám přinášíme program, na který se můžete tento
víkend těšit.

Pátek 10.6.
Areál Nového rybníka: 10:00-16:00 hod.: Dětský výukový
a vzdělávací program pro školáky a předškoláky, ukázka práce
psovodů nebo prezentace integrovaného záchranného systému.

Program v letním kině začne po 16. hodině vystoupením
zpěvačky Olgy Lounové. Dále se představí kapela Gipsy cz.,
zpěvačka Dara Rolins a v neposlední řadě kapela, která má
stále větší popularitu, ATMO Music. Třešničkou bude hudební
vystoupení Leoše Mareše, který přijede v kožichu!
Páteční podvečer můžete ještě navštívit náměstí TGM, kde je
připraven program od 18 do 23 hodin v podobě otevření kostela sv. Jakuba či koncert příbramského Big Bandu.
Sobota 11.6.
Dopolední a odpolední program bude na Novém rybníce opět
patřit dětem. Těšit se mohou na sportovní i pohádkové soutěže,
vodní atrakce, vystoupení Dády Patrasové, Jakuba Smolíka,
dětských divadýlek, sportovních vystoupení a další.
Večerní program v areálu letního kina odstartuje po 16.
hodině a přijedou největší hvězdy z české hudební scény.
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Vystoupí kapela Buty, následně se mohou zejména dívky těšit na záplavu romantiky od Petra Koláře, po něm to rozproudí Monkey Business. A jak se říká, to nejlepší na konec. V letním kině se představí
naše nejpopulárnější česká zpěvačka a osmnáctinásobná Zlatá Slavice,
Lucie Bílá.
V rámci večerního programu se můžete těšit na moderátorku
televizních novin, Lucii Borhyovou. Sobotní program vyvrcholí
ohňostrojem.
Sobotní program bude probíhat dále ještě na Svaté hoře, náměstí
TGM, nebo v Hornickém muzeu.

Jak je to se vstupenkami?
Veškerý program po městě a v areálu Nového rybníka je zdarma.
Vstupenku budete potřebovat jen v areálu letního kina.
Vzhledem k předpokládanému velkému zájmu se radnice rozhodla
pro slavnostní zahájení prodeje vstupenek dne 17. února
v Informačním centru v Zámečku-Ernestinu v Tyršově ulici,
kde se budou vstupenky prodávat i nadále.
Prvních 500 vstupenek na pátek zakoupíte za 220,- Kč.
Prvních 500 vstupenek na sobotu za 290,- Kč. A 500 vstupenek na
oba dva dny za zvýhodněnou cenu 390,- Kč.
Vstupenky budou dále v prodeji v síti TicketStream, kde již nepůjde
zakoupit zvýhodněná vstupenka na oba dva dny.

luštění pro děti

Najdi a vyškrtej tyto jarní květiny:

tulipán

J

kopretina
podběl

bledule
narcis

Najdi jména v těchto větách,
doplň a napiš jméno z tajenky.

1) Mám právě radost.
2) Tukan na větvi seděl.
3) To je rada nad zlato.
4) To je přesně podle vašich představ.
5) Maminka miluje své děti.

krokus

sasanka
fialka

prvosenka

Zbylá písmena v osmisměrce tvoří tajenku.

Hádanky z knihy Sto zvířátek v hádankách:
6) Kam se nudle dosouká, tam lístečky pokousá.
1) Velký skokan rychlý je, ale u nás nežije.
7) Hnědý obr má rád med i rybku by s chutí sněd.
2) V lese na nás skočit může, chce se zakousnout do kůže.
8) Pod střechou si hnízda lepí a na podzim pryč uletí.
3) Ten pták z lesa ozývá se, i v hodinách ukrývá se.
9) Vodotrysk svůj vlastní má, ponorce se podobá.
4) V hlíně bydlí malý had, který umí tancovat.
5) Ve dne hlavou dolů visí, večer na lov vyletí si.
10) Dlouhý krk i nohy má ten pták, který nelétá.
Své odpovědi ze všech tajenek a hádanek zašlete na mail: ivana.svej@centrum.cz.
Z úspěšných luštitelů budeme na dětském dni dne 5. 6. 2016 losovat 3 výherce, kteří obdrží zajímavé ceny.
Vydává: Obec Vysoká u Příbramě, která odpovídá za korektury zpravodaje. Šefredaktorka: Ivana Pospíšilová.
Graficky zpracovala: Tiskárna Jiří Krákora, Husova 635, Březové Hory, 261 01 Příbram VI, tel.: 603 427 151,
e-mail: tisk@pb.cz, www.tiskarna-krakora.pb.cz, v počtu 150 výtisků.
Příspěvky a připomínky zasílejte na e-mail: ivana.svej@centrum.cz, nebo vhoďte do schránky Vysockého občasníku,
která je k dispozici na vstupních dveřích OÚ Vysoká u Příbramě.

