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noviny obce vysoké u příbramě

17. vydání

slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
mám pocit, že posledních několik let začínáme
s oslavami Vánoc v naší zemi stále o něco dříve.
Faktem však je, že Vánoce se blíží nezadržitelným
tempem. Předchází jim doba adventní, kterou
mohou lidé využít ke zklidnění po celoročním
shonu a k zamyšlení se nad uplynulým rokem.
Vytváří nám prostor, abychom ještě mohli vylepšit
a hlavně dokončit to, co jsme začali a co nám
z plánovaných úkolů a předsevzetí ještě chybí
dodělat. Také je tu čas pro zamyšlení se nad sebou.

U křesťanů má tato doba zvláště duchovní význam
v přípravě na oslavu narození Syna Božího, Ježíše
jako symbolu nového života. Ať už prožíváme
Vánoce jako křesťanský svátek nebo prostě světsky,
mají pro nás jedinečný význam. Jsou to především

svátky rodiny a setkávání se blízkých, jsou to svátky
klidu, dárků a radosti.
Myslím si, že na tomto místě není třeba podrobně rozebírat, co se nám, voleným zástupcům
obce, a všem našim spolupracovníkům podařilo a
naopak, v čem ještě vidíme rezervy. Obecně platí,
že jen co zhodnotíme rok, který se blíží ke svému
konci, tak začneme znovu plánovat, rozpočtovat a
připravovat se na ten další. Aby byl příští rok
úspěšný, je třeba spolupráce celého týmu lidí, kteří
se na fungování obce podílejí, ať už
jde o zastupitele nebo o spolupracovníky obce a obecního úřadu.
Všem výše jmenovaným děkuji za
spolupráci v letošním roce a do nového roku jim přeji zdraví a hodně
vytrvalosti v úsilí zlepšovat vše, co je
v jejich možnostech. Vám, vážení
spoluobčané a přátelé naší obce,
také přeji v první řadě poklidný průběh předvánočních příprav, nákupů,
pečení a obstarávání. Přeji vám také,
abyste vánoční svátky prožili v pohodě a radosti, přeji vám mnoho
štěstí, zdraví a úspěchů v příštím kalendářním roce. A pokud budete mít
jen chvíli času a chuť se společně potkat u vánočního stromu před obecním úřadem,
přijměte pozvání na 22. 12. 2017 od 18 hod., kdy se
tradičně setkáme ve svařákem provoněné atmosféře a zazpíváme společně vánoční koledy.
Zdeněk Strnad, starosta obce

Něco málo z dění obce
Rok 2017 byl pro obec dalším rokem příprav
něčeho snad velkého a hlavně pro nás občany
prospěšného. Jak se snažíme průběžně informovat
na zasedáních zastupitelstva obce, kterých se bohužel účastní stále méně lidí, tak si dovolím
do tohoto plátku shrnout informace z územního
plánování, kanalizace a vodovodu. Územní pláno-

vání pokračuje v procesu veřejného projednání
a dne 30. 10. 2017 se uskutečnilo veřejné projednání návrhu územního plánu, na kterém byly
vysvětleny úpravy návrhu oproti návrhu z roku
2015. I přes malou občanskou účast na tomto
projednání se diskuze rozvinula a leckteré definice
nového návrhu územního plánu budou dle této
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diskuze upraveny. Dalším krokem je vyhodnocení
připomínek a námitek a příprava dalšího kroku,
kterým předpokládáme bude další veřejné projednání návrhu územního plánu. To nelze zatím přesně učit, ale dříve než v únoru 2018 jej nelze
očekávat. Projekt odkanalizování je staronovým
tématem a zde se nám podařilo po ukončení společného odkanalizování s okolními obcemi tento
projekt převzít a rozpracovat pouze pro naší obec.
Aktuálně je v řízení žádost o územní rozhodnutí
stavby, a pokud vše bude v napjatém předvánočním
čase tak, jak jsme si naplánovali, tak ihned
po novém roce budeme na tento projekt žádat
o dotaci Ministerstva životního prostředí. Podáním
žádosti o dotace nic nekončí, ba naopak začíná.
Zastupitelstvu obce se podařilo v tomto směru
udělat opravdu hodně a i přestože tato práce
navenek není vidět, je jí opravdu hodně a věříme,
že je dobře odvedená. Projekt zásobování pitnou
vodou je projektem novým a obec se jím začala
zabývat v době, kdy byly první znatelné poznatky
o úbytku a zhoršení kvality podzemní vody. Vedle
tohoto faktu zde byl i další pro rozhodování praktický pohled a to výstavba kanalizace, která nám
tu naši obec jednou rozkope, a tak jsme se rozhodli

využít této příležitosti a snažíme se oba projekty
časově sladit tak, aby bylo možné obec rozkopat jen
jednou. I tento projekt má zelenou a aktuálně
doplňujeme žádost o územní rozhodnutí o nově
vzniklé dotčené pozemky a změnu trasy elektropřipojek k vrtu a vodárně. I pro tento projekt bude
v příštím roce podána minimálně jedna žádost
o poskytnutí dotace.
O stavu všech projektů je možné se informovat
průběžně během úředních hodin nebo právě
na zasedáních zastupitelstva obce, která se opakují
každé tři měsíce. I přesto, že nás ve všech projektech čeká ještě hodně práce, tak věřím, že se nám
do léta 2018 podaří vydat nový územní plán, získat
stavební povolení jak pro odkanalizování obce
tak obecní vodovod. Myslím, že to bude obrovský
kredit pro nově zvolené zastupitelstvo v příštím
roce, tedy mít tyto projekty v tomto vysokém
stupni rozpracovanosti a moci navázat na úspěšnou
práci zastupitelstva, tak jak je v naší obce zvykem.
Ale to již zabředám do témat komunálních voleb
v příštím roce, ale i toto je bohužel nutné si uvědomit a začít přemýšlet o budoucnosti a směru naší
obce.
Zdeněk Strnad, starosta obce

akce konané
OSLAVY 650 let obce a 120 let SDH vysoká u Příbramě

V červnu letošního roku proběhly oslavy 650. výročí naší obce a 120 let od založení SDH.
Pojďme si na fotografiích připomenout tuto krásnou a různorodou akci.
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U pomníku padlých a u pomníku gen. Kholla byly položeny kytice k uctění památky.

Ve vile Rusalce probíhaly prohlídky.
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SDH Vysoká u Příbramě

Na dětském hřišti před obecním úřadem vystoupil klaun Hugo a připravil pro děti zábavné dopoledne plné her,
písniček a tanců, zakončené nafukováním a výrobou balónkových zvířátek.

Knihovna josefa jiřího stankovského vysoká u příbramě
Velmi pomalu, ale přece se blíží konec roku, proto
bych ráda poděkovala všem čtenářům naší obecní knihovny za milá setkání a jejich přízeň.
15. 11. 2017 proběhla podzimní cirkulace výměnného
fondu KJD Příbram. V knihovně bude tedy možné vybírat z přibližně 100 nových knih – společenských románů, detektivek, knih pro děti.
V prostorách před knihovnou je pro čtenáře k dispozici tzv. KNIHOTOČ – tam je možné dát knihu, kterou

máte přečtenou a chcete ji darovat dále a jinou si třeba
vybrat...a tak pořád dokola:-).
Knižní fond naší knihovny byl též rozšířen o nabídku
některých titulů "povinné školní četby", například autorů: Milan Kundera, Vladislav Vančura, Karel a Josef
Čapek, Arnošt Lustig, Božena Němcová a další.
Z novinek bych ještě ráda upozornila na životopisnou a velmi obsáhlou knihu Ludmily Vaňkové "Život na
rozhraní věků", dále na dva díly podzimní novinky kni-
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žního trhu "Geniální
přítelkyně" od Eleny
Ferrante a do třetice
na knihu na dlouhé
zimní večery "Klub nenapravitelných optimistů" od Jeana
Michela Guenassii.
Během
roku
jsme se setkali v knihovně též v rámci
tvořivých dílen. Pracovali jsme s čištěným a barveným
ovčím rounem. Od
seznámení se s
materiálem a jeho
možnostmi při
tvorbě náramků
a jednoduchých
kuliček jsme se
posunuli k obalům na knihu, taštičkám na
tužky a poté k figurkám zvířat.

V zimě budou tato
tvůrčí setkání pokračovat.
Otevřena
budou samozřejmě i
novým zájemcům o
techniky spojené se
zpracováním tohoto příjemného a tvárného materiálu.
V nabídce dílen se budeme posouvat i k materiálům
jiného druhu, například: včelí vosk, barevný průsvitový
papír atd.
Těším se na další rok v knihovně
se stávajícími a věřím, že i dalšími novými čtenáři.
Jana Horáková, KJJS Vysoká u Příbramě

přehled přijatých usnesení
Usnesení ze dne 14. čerVna 2017
návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce Vysoká u Příbramě za rok 2016 společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015. Zastupitelstvo souhlasí s
celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Navrhovatel: Ing. Ladislav Drozda
Diskuze: bez příspěvku
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.: 201700614/09/03 bylo schváleno.
--------------------------------------návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku obce Vysoká u Příbramě za rok 2016. Zastupitelstvo nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu
s § 4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu
účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
Navrhovatel: Ing. Ladislav Drozda
Diskuze: bez příspěvku
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.: 201700614/09/04 bylo schváleno.
--------------------------------------návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje: Zrušení pověření dle usnesení
č. 20160921/13/05
Navrhovatel: Jaroslav Láska
Diskuze: SO upozornil, že v části o které se jednalo byla
umístěna stavba a po místním šetření se zjistilo, že směně

tato stavba brání (na dotčeném pozemku).
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.: 201700614/09/05 bylo schváleno
--------------------------------------návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce pověřuje: Starostu obce k podpisu
smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti mezi obcí
Vysoká u Příbramě a ČEZ Distribuce, a.s.
Navrhovatel: Jaroslav Láska
Diskuze: bez příspěvku
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.: 201700614/09/06 bylo schváleno
--------------------------------------návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) vrácení částečného plnění faktury č. 2016003 z 18.4.2016
vystavené obcí Vysoká u Příbramě v částce 199 911,20 Kč nejpozději k 30.6.2016 na základě rozhodnutí Sněmu starostů
SOAD č. 20170327/4 ze dne 28.3.2017 a dopisu SOAD ze dne
2.5.2017
b) navýšení rozpočtu výdajů 2017 v paragrafu 2321, položce
6341 o částku 199 911,20 Kč
c) odepsání pohledávky ve výši 142 793,80 Kč, vyplývající
z fa č. 2016003 z 18.4.2016
Navrhovatel: Zdeněk Strnad
Diskuze: bez příspěvku
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.: 201700614/09/07 bylo schváleno
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návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí RO č. 3/2017, provedené v
kompetenci starosty dne 10.5.2017. Zastupitelstvo schvaluje
RO č. 4/2017 dle předloženého návrhu.
Navrhovatel: Ing. Ladislav Drozda
Diskuze: bez příspěvku
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.: 201700614/09/08 bylo schváleno
---------------------------------------------------------------------------------------------Usnesení ze dne 13. září 2017
Smlouva o dotaci KÚSK na oslavy 650. výročí obce
návrh usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s přijetím dotace z rozpočtu Středočeského kraje ve výši 100 000 Kč na akci "Oslavy 650 let
obce" a pověřuje starostu uzavřením veřejnoprávní smlouvy
se Středočeským krajem o poskytnutí dotace.
Navrhovatel: Ing. Ladislav Drozda
Diskuze: bez příspěvku
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.: 20170913/13/03 bylo schváleno
--------------------------------------Rozpočtové opatření č. 5/2017, 6/2017
RO č. 5/2017
Zastupitelstvo bere na vědomí RO č. 5/2017, provedené v
kompetenci starosty dne 28. 6. 2017
RO č. 6/2017
návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje RO č. 6/2017 dle předloženého návrhu.
Navrhovatel: Ing. Ladislav Drozda
Diskuze: bez příspěvku
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: Pro7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.: 20170913/13/04 bylo schváleno
--------------------------------------Záměr obce prodat a pronajmout pozemky,
zřídit věcné břemeno
Prodat:
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku 409/43 o výměře 76 m2 paní Kadlecové za cenu obvyklou, tedy 50,-Kč/m2. Veškeré náklady spojené
s prodejem platí kupující.
Navrhovatel: Jaroslav Láska
Diskuze: bez příspěvku
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.: 20170913/13/05 bylo schváleno
--------------------------------------Pronajmout:
návrh usnesení:
Záměr obce pronajmout pozemky byl dle §39 odst. 1
zák. č. 128/2000 sb. o obcích zveřejněn na úřední desce
obce a prostředky vzdáleného přístupu od 29. 8. – 13. 9.
2017. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k přípravě
a podepsání nájemní smlouvy na obecní pozemky s budoucími zájemci o tyto pozemky, seznam pozemků je přílohou
č. 3 tohoto zápisu, s následujícími podmínkami:
- na dobu jednoho roku, tj. do 30. 9. 2018
- nájemné min. 2 500 Kč / ha / rok

Navrhovatel: Jaroslav Láska
Diskuze: bez příspěvku
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.: 20170913/13/06 bylo schváleno
--------------------------------------Zřídit věcné břemeno:
návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s projektem stavby a následnou realizací + uzavření smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene pro projekt stavby IV12-6021389, Vysoká u Příbramě, kNN pro p.č. 85/6. Pověřuje
starostu obce k podpisu smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene pro výše uvedenou
stavbu.
Navrhovatel: Jaroslav Láska
Diskuze: Ladislav Drozda - v návrhu usnesení doplnit podmínky věcného břemena z čl.3 bod 6 – Jednorázová náhrada ve výši 1 000,-Kč po vkladu do katastru nemovitostí.
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.: 20170913/13/07 bylo schváleno
--------------------------------------návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s projektem stavby a následnou
realizací + uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene pro projekt stavby IP-12-6012542,
P8871 Vysoká u Příbramě, kNN pro p.č. 439/8. Pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene pro výše uvedenou stavbu.
Navrhovatel: Jaroslav Láska
Diskuze: bez příspěvku
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.: 20170913/13/08 bylo schváleno
--------------------------------------Nakoupit:
návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemku parc. č. 76/15
o výměře 198 m2, nacházející se v katastrálním území Vysoká u Příbramě za cenu 50 Kč/m2.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce vypracovat návrh
smlouvy podle tohoto usnesení, tuto smlouvu jménem obce
uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na
vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí.
Náklady spojené s nákupem, tj. přípravu kupní smlouvy a
návrh na vklad práva do katastru nemovitostí hradí kupující.
Navrhovatel: Jaroslav Láska
Diskuze: bez příspěvku
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.: 20170913/13/09 bylo schváleno
--------------------------------------Změna termínu vyúčtování veřejnoprávní smlouvy
s MŠ Třebsko
návrh usnesení:
Na žádost ředitelky MŠ Třebsko ZO souhlasí s posunutím
vyúčtování dotace pro MŠ Třebsko, schváleného usnesením
ZO č. 20161215/19/06, na termín 30.9.2017.
Navrhovatel: Ing. Ladislav Drozda
Diskuze: bez příspěvku
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Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.: 20170913/13/10 bylo schváleno
--------------------------------------Usnesení ze dne 1. listopadU 2017
Zpráva o vyhodnocení nabídek a výběr zhotovitele pro
"Zajištění inženýrské činnosti a projektové přípravy
stavby -SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ v rozsahu dle platné –předsedajícíinformoval, že
zpráva o vyhodnocení poptávky byla zaslána zastupitelům
obce emailově dne 30. 10. 2017, tj. bezprostředně po jejím
vyhodnocení, společně snávrhem usnesení. Navázal tak na
jednomyslné odsouhlasení zastupitelstva o pokračování
vpřípravách dokumentace pro projekt odkanalizování obce.
Poptávka byla vypsána a vyhodnocena vsouladu se směrnicí
č. 1/2017.
návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo schvaluje PROTOKOL O VYHODNOCENÍ
NABÍDEK ze dne 30. 10. 2017 k zakázce: "k veřejné zakázce
„malého rozsahu“ na výběr dodavatele pro-jektové dokumentace v rozsahu a obsahu dostatečném pro vydání stavebního po-volení pro investiční akci „Vysoká u Příbramě
–Kanalizace, kanalizačních přípojek a ČOV". Zastupitelstvo v
souladu svýše uvedeným protokolem rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky: Jako nejvhodnější nabídka byla vybrána
nabídka uchazeče:Ing. Václav Ureš, IČ 40897656Hlinomazova 670, 261 01 scenou 358039,-Kč sDPH.
2. Zastupitelstvo schvaluje položku doplnění rozpočtových
výdajův paragrafu 2321 -Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kaly do
návrhu rozpočtu na rok 2018 o částku 358039,-Kč.Dle návrhu smlouvy není čerpání prostředků vroce 2017 možné
díky termínům zní plynoucí.
3. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce vypracovat
návrh smlouvy podle bodu ad 1)tohoto usneseníatuto
smlouvu jménem obce uzavřítspodmínkami dle ce-nové nabídky Ing. Václava Ureše ze dne 25. 10. 2017.
Navrhovatel: Zdeněk Strnad
Diskuze: bez příspěvku
Protinávrh: nebyl vznesen

Člověk známý i neznámý
– Vojtěch Sedláček Vojta začínal s kolem již jako malý kluk, kdy brázdil dvůr
na odstrkovadle a pak na svém prvním kole. Možná zapracovaly nějaké geny, když lásku ke kolu mu jistě předal jeho
otec, který sám byl úspěšným příbramským cyklistou a
také Mistrem republiky v silničním závodě na těžkých
okruzích Kamýk nad Vltavou - Solenice. V jedenácti letech
pak Vojta zkusil svůj první závod horských kol na Novém
rybníku v rámci seriálu maratonu horských kol Kolo pro
život. V tomto seriálu a v mnoha dalších pak v příštích letech sbíral jak zkušenosti, tak pódiová umístění. V tu dobu
stále ještě preferoval horské kolo a trénoval se svým otcem
na nedalekých brdských terénech. Jízda přes kořeny a překážky, těžké výjezdy a sjezdy, to bylo místo, kde se rozvíjela jeho láska k dlouhým a těžkým kopcům. Další
zkušenost přišla v době, kdy se jako kadet účastnil, do té

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.: 20171101/17/03 bylo schváleno
--------------------------------------Návrh na zrušení Svazku obcí ANTONÍN DVOŘÁK dle čl.
XXII stanov
návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vysoká u Příbramě:
1. schvaluje ukončení činnosti dobrovolného svazku obcí
„Svazek obcí ANTONÍN DVOŘÁK“ se sídlem Vysoká u Příbramě č.p. 128, IČ: 75104369 (dále jen „sva-zek“) k 31. 12.
2017. A to z důvodu, že subjekt z pověření zastupitelstev
člen-ských obcí svým rozhodnutím č. 20161130/4 ukončil
páteřní projekt svazku "Sva-zek obcí Antonín Dvořák –
SPLAŠKOVÁ KANALIZACEA ČOV TŘEBSKO, VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ, MODŘOVICE A NARYSOV", který byl nosnou
myšlenkou meziobecní spolupráce.Další společné projekty
nebyly dále inicializovány.
2. Pověřuje starostu k hlasování o zrušení svazku dle čl. XXII
platných stanov,a to zrušení s likvidací.
3. Na pozici likvidátora navrhuje starostku obce Modřovice
paní Jolu Scevlikovou.
Navrhovatel: Zdeněk Strnad
Diskuze: bez příspěvku
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.: 20171101/17/04bylo schváleno
--------------------------------------Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č.
2212/2017-SML/403326 s Povodí Vltavy s.p. - Smlouva se
týká služebnostisouvisející s vyústěním vývodu z plánované
ČOV Vysokádo Podrejžského potoka.
návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí suzavřením smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení služebnosti č. 2212/2017-SML/403326 s
Povodí Vltavy s.p.a pověřujestarostu kjejímu podpisu.
Navrhovatel: Zdeněk Strnad
Diskuze: bez příspěvku
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.: 20171101/17/05bylo schváleno
--------------------------------------------------------------------------------------------------

doby silniční cyklistikou nepolíbený, mezinárodního etapového Závodu míru nejmladších v Jevíčku, kde startovalo
180 kadetů. Kombinace horského kola se silniční cyklistikou pokračovala dále. V sedmnácti letech pak přišla možnost trénovat pod legendárním trenérem Pavlem
Vršeckým, nastala doba mnohem tvrdších a delších tréninků. Tvrdý trénink Vojta zúročil hned v prvním Českém
poháru v silniční cyklistice v Kyjově, kde s přehledem vyhrál a vybojoval si tak pozvánku do nominačního kádru
české reprezentace. Prvním velkým závodem v reprezentačním dresu byl juniorský Závod míru v Litoměřicích,
který je považován díky své obtížnosti za jeden z nejprestižnějších juniorských podniků ve světě. Svojí bojovností a
dosahovanými výsledky si Vojta upevnil místo v juniorské
reprezentaci České republiky. Dosahované úspěch rozhodly o tom, že jeho kariéra se bude odehrávat v královské kategorii - silniční cyklistice a horské kolo nadále
využívá pouze na vyjížďky se psem k Rusalčinu jezírku.
V dalších dvou letech juniorské kategorie (17-18 let) tedy
rostl pod vedením Pavla Vršeckého v dresu příbramského
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životní jubilea 2017
Červen
Vlastislav Fencl
Alois Bambas
Jitka Vejvodová

Říjen
Karel Kolář
Bohumil Tomášek
Jana Lišková

Červenec
Karel Šedivý
Jaroslava Bočinská

Listopad
Marie Týrová
Jaroslava Sadílková

Srpen
Jitka Praislerová
Josef Cudlín
Jan Novák
Helena Minaříková

Prosinec
Jana Vaníčková
Pavel Balík
Zdeňka Lálová

Září
Zdeněk Strnad
Jiří Kubát
Václav Jančar
Evženie Šmatláková
Petr Kolín

Všem
jubilantům
přejeme
hodně zdraví
a štěstí.

cyklistického oddílu CK Příbram - Fany Gastro, kde se podařilo vytvořit silnou tréninkovou skupinu.
Pokud si někdo neumí přestavit, co obnáší trénink 17ti
letého cyklisty, mohl by být překvapen jeho rozsahem a
tím, na co všechno je kladen důraz. To si ani Vojta sám při
svém brázdění brdských hvozdů na horském kole nedokázal představit. Ročně najede, pro necyklistu nepředstavitelných, 22 000 kilometrů na kole, 50 hodin stráví
v bazénu, 60 hodin v tělocvičně atletickou průpravou a
absolvuje několik zimních horských soustředění, kde se
kromě běžkování také potrápí při neoblíbených výbězích
do sjezdovek. Nelze zapomenout ani na nutnost každodenního strečinku, aby si zatížené svaly odpočinuly. A jak
se správně říká: „Těžko na bojišti, lehko na cvičišti“, byl
Vojta pro sezónu připraven tak, že uspěl i v rozměru světové cyklistiky.
Ze sezóny 2016 lze zmínit 1. místo na mezinárodním
etapovém závodu v Polsku, 3. místo v časovce jednotlivců
na Mistrovství České republiky, účast na Mistrovství Evropy ve francouzském Plumelecu a Mistrovství světa v Kataru. V roce 2017 pak vyhrál celkově Český pohár silniční
cyklistiky, získal dva tituly Mistra České republiky - v časovce jednotlivců a v časovce družstev, a také na meziná-

Ježci
V září v dolní části obce přejel automobil ježka. Bohužel po ježkovi, tedy spíše po ježčí samici zůstalo u cesty 6 mláďat. Někdo řekne,
stane se, ano stane, ale díky řidiči,
který ať už úmyslně či ne toto způsobil, zůstala mláďata bez matky,
neschopná sama přežít ve volné přírodě. Byla ještě moc malá a plně odkázána na svou matku. Naštěstí
díky spolupráci se Záchrannou sta-

rodních závodech byl vidět, když celkově skončil sedmý
v Itálii na etapovém závodě Giro di Lunigiana, devátý na
Trofeo Karlsberg, v Rakousku pak na etapovém závodě
Kolem Horního Rakouska získal dres nejlepšího vrchaře
závodu. Z českých juniorů byl nejlepší na Mistrovství světa
v norském Bergenu v září 2017, kdy v časovce byl jedenáctý a v silničním závodě se nejdéle držel v popředí startovního pole.
S koncem roku 2017 Vojta přestupuje do kategorie
mužů a bylo nutno se již od letních měsíců zabývat otázkou nového angažmá, které by ho posunulo ke splnění jeho
snu, kterým je účast na Tour de France, někdy v daleké budoucnosti. Vojta, jako bývalý biker, je klasifikován jako vynikající časovkář, ale také dobrý vrchař, kdy tato jeho
všestrannost zaujala vedení francouzského týmu CC Etupes, který už dlouhá léta patří k nejúspěšnějším týmům
zaměřeným na výchovu talentů. Pro Vojtu to bude velká
změna, neboť se musí odstěhovat do malého francouzského města Etupes, kde se o sebe bude muset postarat,
avšak je přesvědčen, že tato cesta by mohla vést ke splnění
jeho snu. Nezbývá než držet palce na lednový odjezd do
Francie a následnému startu prvních závodů v polovině
února v jižní Francii.
Při zformulování svého motta by využil část písně jedné
české skupiny: „Když nemůžeš, tak šlapej víc….“
Jiří sedláček

Vojtěch Sedláček - uprostřed (CK Příbram - Fany Gastro)
deklasoval svě soupeře v individuální časovce juniorů na Mistrovství
republiky 2017 ve Žiaru nad Hronom. Sedláček byl o celou minutu lepší,
než obhájce českého titulu Richard Holec (Favorit Brno) - vlevo. Přesně dvě
minuty ztratil třetí Šimon Vaníček - vpravo (Expres.cz - Scott Team Kolín).

nicí Votice, které obec Vysoká u Příbramě každoročně
přispívá na provoz stanice, situace dopadla dobře.
Ze záchranné stanice si ještě odpoledne pro ježčata
přijeli, na místě je prohlédli a odvezli, sama by totiž
zimu nepřežila. Ježčata, stejně jako každá mláďata bez
matky, musí být uměle dokrmena a na jaře budou vypuštěna do volné přírody nazpět. Bez pomoci dobrovolníků by místo jednoho jich uhynulo 7. Takto aspoň
mláďata mají šanci na život.
Ježek je podle zákona obecně chráněný živočich.
Kdo by neznal tohle pichlavé a přitom oblíbené
zvířátko. Známe ho již z dětství - z obrázků v knížkách
- ježek s jablíčkem na zádech. Přitom ježek se jablky ne-
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živí. Ukázka, jak málo toho ve skutečnosti o ježcích
víme. Přitom jsou to milá a užitečná stvoření, kterých
bohužel stále ubývá. Živí se totiž živočichy, kteří ve větším množství přírodě i člověku škodí. Jeho jídelníček se
skládá z hmyzu, žížal, ale také slimáků a šneků. Vyhledává některé druhy ovoce a různé bobule. U nás žije

ježek východní a západní.
Proto příště, až pojedete autem a uvidíte ježka, zpomalte, nikdy nevíte, kdo další je na něm závislý. Při dnešním shonu toto malé zpoždění nikomu neublíží a
přitom zachrání život někomu, kdo je přírodě
a nám prospěšný.
Jana Krejčová

Akce konané
Drakiáda

Již tradičně se ve čtvrtek 28. 9. 2017 konala na stráni
na obecním úřadem Drakiáda. Sice bylo slunečné, ale
bohužel pro nás bezvětrné počasí, takže draci se zvedli
jen na chvíli a pouze zdatným běžcům. Děti si alespoň
pohrály na hřišti a opekly si na ohýnku buřtíky. Příští
rok nám snad bude více foukat ……
Lucie Šímová

Dýňování
i letos se v zasedací místnosti obecního úřadu pořádalo dlabání Halloweenských dýní.
Ale proč se vlastně dlabou dýně? To, že vydlabaná
dýně je symbolem svátku Halloween, víme, ale proč se
vlastně dlabou zrovna dýně a jaký to má význam? Nejprve je asi nutné vysvětlit, proč a kdy se slaví Halloween
a co s tím vším má společného pobuda Jack? Pokud
jste o opileckém pobudovi Jackovi ještě nikdy neslyšeli,
a pokud se chcete dozvědět, co má společného s dlabáním dýní, pak jsou právě pro vás určené řádky níže.

Kdy se slaví Halloween?
Moderní oslavy Halloweenu připadají na noc z 31.
října na 1. listopadu a jsou typické hlavně pro anglicky
hovořící země. Oslavy Halloweenu však sahají do dob
hluboko před naším letopočtem. Tak, jako se spoustou
svátků, mají v jeho oslavách prsty Keltové. V té době
se tento svátek nazýval Samhain. Keltové věřili, že
právě na přelomu října a listopadu se během magické
noci Samhainu prolíná svět živých a mrtvých. Lidé zapalovali vysoké ohně a oblékali se do různých masek,
aby se ochránili před zlými duchy.
S příchodem katolicismu se stejně jako další pohanské svátky snažila církev i tento zvyk vymýtit. Což
se jí ne úplně podařilo. Proto byl 1. listopad vyhlášen
svátkem Všech svatých (All Hallow´s Day). Asi vám neunikla podobnost pojmenování s Halloweenem. Díky
irským přistěhovalcům byl tento svátek v polovině 19.
století „zavlečen“ do Ameriky. Zde velmi zdomácněl a
postupně byl přetvořen do dnešní komerční podoby.
Prapůvodní kořeny svátku – tedy uctívání mrtvých a
ochrana před duchy však přetrvávají dodnes.
legenda o opilém Jackovi
Jack byl pobuda, taškář, velký opilec, a tak trochu
vykutálený filuta. Jednoho dne se opět pořádně opil,
bylo to zrovna v předvečer Svátku všech svatých. Jeho
duše toho však měla akorát tak dost, a proto se rozhodla, že jeho tělo opustí. Jenže tu se zjevil ďábel, který
čekal na to, že duši lapí a odnese do pekla. Ale Jackovi
se ještě umřít nechtělo, a tak poprosil ďábla o pár
mincí, prý na koupi posledního piva. Pak že s ním bez
okolků odejde do pekla. Jack zaplatil hostinskému, ale
poslední minci rychle vstrčil do váčku na peníze. Ďábel
se tak nemohl zjevit ve své celé podobě… prosil, žadonil a domlouval Jackovi, ať mu minci vrátí. Dohodli se
pod tou podmínkou, že mu ďábel dá ještě rok života
navíc.
To by ale nebyl Jack, aby se poučil! Pil ještě víc, navíc
se holedbal a všechny častoval historkou, jak přelstil samotného ďábla. Čas plynul a rok se s rokem sešel, byl
tu opět předvečer Všech svatých a ďábel si pro Jacka
přišel. Jack jen lamentoval, prosil a žadonil, dokonce se
začal se samotným ďáblem dohadovat. A jak se tak
přeli, vyschlo ďáblovi v krku a potřeboval uhasit žízeň.
Zrovna stáli pod stromem, kde rostlo poslední jablko.
To by jistě žízeň uhasilo! Jenže jak pro něj, když bylo vy-
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že se moc přepočítal, že vlastně ďábla nepřechytračil.
Pekelníkovi se nebohé duše ale přece jen zželelo. Dal jí
uhlík, o který se dušička smí jednou do roka ohřát a posvítit si během svého nekonečného bloudění světem na
cestu. A je to právě v předvečer svátku Všech svatých.
Aby duše uhlík neztratila a on nevyhasl, ukryla ho do vydlabané řepy.
A tak i dnes dávají lidé do vydlabaných dýní svíčky – takové svítící hřející „uhlíky“, aby se u nich mohla Jackova
duše ohřát a na oplátku je ochránila před vším zlým.

soko? Filuta Jack dostal nápad, prý ať mu
ďábel vyleze na ramena, pak na šťavnatý
plod jistě lehce dosáhne. A tak se stalo.
Ďábel vylezl Jackovi na ramena, ale ten
mrštně vyklouzl a nožíkem, který měl doposud schovaný v kapse, na kmen stromu
vyryl křížek. A tak ďábel nemohl dolů…
Ďábel nabízel Jackovi hory doly, ať ho
pustí ze stromu dolů. No, Jack nedal jinak
než za dohodu, že nad ním peklo už nikdy
nebude mít moc. Po dlouhých dohadech ďáblovi nezbylo než souhlasit. Jack ďábla pustil, a ještě si liboval, jak nad pekelníkem
znovu vyzrál. Ale o nápravě a poučení nemůže být ani řeč! Jack holdoval pivu, kořalce a nezřízenému životu víc než kdy
jindy. Rok se znovu s rokem sešel, ale tentokrát toho už Jackova duše měla skutečně dost a milý
Jack skutečně zemřel. Jenže co s hříšníkovou duší teď?
Do nebeského ráje ji kvůli množství Jackových hříchů
nepustili a do pekla kvůli úmluvě s ďáblem také nesměla. Ďábel se mu jenom vysmál, a tak Jack pochopil,

Divadlo pro děti

proč se dlabe právě dýně?
Důvod je naprosto jednoduchý. Původně, jak praví legenda, ukryl Jack svůj uhlík do vydlabané řepy (tuřínu)… bylo to v Irsku, kde bylo řep k dlabání dostatek.
Když však irští migranti přistáli v polovině 19. století u
břehů Ameriky a usídlili
se zde, chtěli i na novém
území oslavovat svátek
All Hellow´s Eve – předvečer svátku Všech svatých. Jenže řepa zde byla
trochu nedostatkovým
zbožím. Za to dýní zde
byl dostatek, a navíc se
dýně k dlabání hodily
mnohem více. A tak
vznikla Jack-o´-lantern –
Jackova lucerna – dýně
s vydlabanými hrůzostrašnými obličeji.
dušičky
I u nás přetrval tento pohanský svátek až do dnešních dob. Připadá na den
2. listopadu, kdy se slaví
svátek s poetickým názvem „Dušičky“. Je to den, kdy vzpomeneme na své zemřelé. Je to tiché a smutné připomenutí si všech, kteří
již s námi nemohou být. Lidé chodí hojně na hřbitovy,
zdobí hroby květinami a typickou dušičkovou výzdobou,
a hlavně zapalují svíčky.
Lucie Šímová
V listopadu proběhla 2 divadelní představení.
V neděli 5.11.2017 v místním pohostinství U Cempírka
nám příbramská loutkoherecká skupina Zalezlíci zahrála
pohádku ,,Tři prasátka”. Sál byl plný menších dětí a jejich
doprovodu. Děti reagovaly velmi spontánně a jejich nadšené
obličejíky byly nejlepší odměnou pro všechny zúčastněné.
Následující sobotu na svatého Martina nás navštívil Kamýcký divadelní spolek KADIS s nejznámější českou pohádkou ,,S čerty nejsou “. Sál byl naplněn k prasknutí nejen
dětmi, ale tentokrát převažovalo více dospělých. Všichni se
báječně bavili. KADIS nás určitě navštíví i v příštím roce s
novou divadelní hrou, kterou budou v následujících měsících
nacvičovat.
Děkuji Filipu Drozdovi za zorganizování tohoto představení.
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Tři malá prasátka a nadšené dětské tváře...

S čerty nejsou žerty!

Ivana Pospíšilová

Perníčkování
I v letošním roce začala na Obecním úřadě příprava
na Vánoce a to 24.11.2017 již tradičním pečením
perníčků.
V letošním roce se "perníčkování" zúčastnilo méně
dětí než v předešlých letech, ale ty, které se dostavily,
byly velmi pracovité a šikovné.
děkujeme všem těmto dětem i jejich maminkám.
Ivana Pospíšilová
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obec vysoká u příbramě

pořádá
OBECNÍ PRODEJNA

Vysoká u Příbramě

------------------------------------------------

OTEVÍRACÍ DOBA
BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ:

23. 12. 2017
24. 12. 2017
25. 12. 2017
26. 12. 2017
27. 12. 2017
28. 12. 2017
29. 12. 2017
30. 12. 2017
31. 12. 2017
1. 1. 2018

tradiční vánoční

setkání
u stromečku

8:00 - 10:00 hod.
zavřeno
zavřeno
zavřeno
8:00 - 11:00 hod.
8:00 - 11:00 hod.
8:00 - 11:00 hod.
8:00 - 10:00 hod.
zavřeno
zavřeno

------------------------------------------------

Pečivo prosím objednávejte na tel. č.: 604 193 873 (stačí SMS)
nebo na emailu: prodejnavysoka@seznam.cz,
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
a Miroslava Krejčová

P F 2 01 8

Kdy: v pátek 22.12. 2017 od 18:00 hodin
Kde: u vánočního stromečku
(před obecním úřadem)
Pojďte se s námi v předvánočním čase
pozastavit a zazpívat si s námi koledy!

Malé pohoštění zajištěno!
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