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Slovo starosty

Vážení spoluobčané a přátelé naší obce,
srdečně Vám přeji krásné prožití vánočních svátků a samozřejmě
vše nejlepší a hodně zdraví do nového roku. Doufám, že přes
veškeré trable a leckdy i nedorozumění, které mnohdy nelehká
současnost přináší, k sobě najdeme cestu v dobrém sousedském
spolužití. A to nejen v čase vánočním, ale po celý příští rok.
Tento rok je rokem, kdy v rámci navázání na práci minulého
zastupitelstva naší obce byly učiněny další významné kroky ve velkých projektech naší malé obce. Dovolte zmínit některé z nich,
např. nový územní plán, odkanalizování, příprava obecního vodovodu, dokončení oprav a zateplení obecního domu, podpora zaměstnanosti atd. Činností, které obec vykonává, je skutečně hodně a
s přihlédnutím k tomu, že žádný z členů zastupitelstva není pro
svou funkci uvolněn, mi dovolte zejména všem zastupitelům, ale i
zaměstnancům a dobrovolníkům srdečně poděkovat za spolupráci
na dění v obci v tomto roce!
Dovolte, abych v úvodním předvánočním slovu nezabíral další
řádky tím, co všechno se povedlo a nepovedlo, ostatně o tom vždy
hovoříme na našich zasedáních a Vy,
kteří si čas najdete, mi dáte za pravdu,
že diskuze jsou vždy bohaté a věřte, že
jsou pro nás velice přínosné.
Musím však připomenout, že
vztahy v obci byly nemalou měrou
ovlivněny děním kolem návrhu územního plánu, kdy práce obecního zastupitelstva na tomto již téměř dva roky
trvajícím procesu nebyla pochopena,
resp. dle mého mínění byla mylně interpretována široké veřejnosti a následky jsme si všichni mohli prožít
v červnu tohoto roku. Nebudu daleko

od pravdy, když řeknu, že je ještě stále prožíváme. Na druhou
stranu bylo vidět, že my občané se zajímáme o to, co se v obci děje.
Účasti na jednáních byly svým počtem ohromující –sál nejednou
„praskal ve švech“. Osobně jsem se začal těšit, že navazující zasedání budou i nadále s hojnou účastí a že diskuze budou o to bohatší. Ale hned další zasedání bylo rychlým návratem do reality.
Účast občanů byla na svém obvyklém minimu, osobně však všem
přítomným, kterým dění v obci není lhostejné, ať se děje cokoliv,
velice děkuji. Ale skutečnost, že nikdo ze zástupců „Spolku Naše
Vysoká“ nevážil svůj čas a nepřišel na zasedání mě zaskočila natolik, že vzpomenu-li na bezpočet jejich ne příliš lichotivých vyjádření na účet obecního zastupitelstva, resp. mou osobu v červnu
letošního roku, tak je mi smutno a chuti pracovat to rozhodně nepřidává. Abych se příliš nevracel k tomu, co bylo, tak se chci pouze
vrátit zpět k úvodnímu odstavci, kde jsem vyslovil své přání „najdeme cestu v dobrém sousedském spolužití“. Budu velice osobně
potěšen, když budu naplňování tohoto přání vidět během příštího
roku napříč obcí a možná i dále.
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Závěrem mi tedy dovolte, abych Vám
k příležitosti těchto překrásných svátků
jménem obecního úřadu a zastupitelstva
obce popřál dobrou pohodu, blažené
chvíle vzájemné úcty a krásné lidskosti.
Zároveň Vám do nového roku přeji
všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví,
lásky, osobních i pracovních úspěchů.
Zdeněk Strnad, starosta obce

Slovo místostarosty

Vážení spoluobčané,
uplynul první rok volebního období jako voda a tak hodnotíme, co vše se ten rok událo. Něco se povedlo více, něco
méně a na něčem se intenzivně pracuje. Je na každém z vás,
abyste vše patřičně zhodnotili, ale věřte, že všem záležitostem jsme věnovali opravdu velké úsilí a mnoho času.
Došlo k velkému posunu v oblasti řešení územního plánu,
kanalizace a vodovodu. Ne vždy je to na první pohled vidět,
ale mnoho oprav a vylepšení bylo uděláno na obecním majetku a na veřejných prostorách.
Musíme pochválit vás občany, že stále lépe třídíte
odpady a do BIO kontejneru odkládáte jenom to, co tam
opravdu patří.
S blížící se zimou si vás dovolím opětovně požádat o parkování vašich vozidel na vlastním pozemku a tak neznemo-

žňovat udržování vozovek a úklid sněhu. Se správným parkováním celoročně souvisí bezpečný průjezd všech vozidel,
především záchranných složek.
V případě nějakého vašeho požadavku či potřebné pomoci neváhejte zajít na obecní úřad a věřte, že se budeme
snažit najít nějaké řešení.
Zanedlouho se přiblíží konec kalendářního roku
a s ním i advent a vánoce, svátky klidu, pohody
a vzájemného porozumění.
Dovolte, abych Vám vše toto popřál
a s tím i pevné zdraví do nadcházejícího roku.
Láska Jaroslav, místostarosta obce

2

Svazek obcí ANTONÍN DVOŘÁK

Z pozice předsedy Svazku obcí ANTONÍN DVOŔÁK
(dále jen „SOAD“) Vás chci informovat, že jsou vyhlášeny nové
dotační výzvy z Operačního programu životní prostředí pro obce a
města, konkrétně 21. výzva - Snížit množství vypouštěného znečištění
a vnos znečišťujících látek do povrchových i podzemních vod,
do které se SOAD připravuje a v termínu do konce roku 2015 podá
žádost. V rámci přípravy podkladů pro žádost bylo nutné Svazek
registrovat jako budoucího provozovatele včetně získání
odpovídajícího živnostenského oprávnění. Dále s touto budoucí
povinností bylo nutné zajistit IČ majetkové karty budoucího majetku
a odpovědného zástupce provozovatele podle § 6 odst. 2 písm.
c) zákona, kterým se stala firma E K O – V A K s. r. o. Podmínky
dle aktuální dotační výzvy jsou horší, než se předpokládalo, tj. 63.75%
s tím, že oproti předchozím výzvám jsou náklady na vybudování
kanalizačních přípojek – veřejná část uznatelným nákladem a to činí
zhruba 10% ceny projektu. Součástí žádosti o dotace je i finanční
analýza, která bude SOAD dodána do konce listopadu 2015, ze které
budou zřejmé finanční nároky na jednotlivé obce, stočné a další
ukazatele projektu. Rozhodnutí o přidělení nebo nepřidělení dotace
bude známé nejdříve v březnu 2016.

Vodovod

Přípravné práce kolem
obecního vodovodu jsou oproti
původnímu plánu, tj. napojení
se na skupinový vodovod
ve Třebsku, ve stavu, kdy obec
vybrala společnost VODNÍ
ZDROJE, a.s., která aktuálně
zpracovává hydrogeologický
průzkum katastru obce Vysoká
u Příbramě za účelem vybudování vlastního zdroje pitné
vody. Zdroj pitné vody bude
sestávat z jednoho až dvou hydrogeologických vrtů v závislosti na jejich vydatnosti.
Hydrogeologické vrty budou
sloužit k zásobování obyvatelstva pitnou vodou plánovaným
obecním vodovodem s vodojemem. Nový vodní zdroj by

měl pokrýt kompletní potřebu
pitné a požární vody v obci.
Důvody změny strategie
byly nejednou zdůvodňovány
na zasedání zastupitelstva a tak
jen ve stručnosti zmíním,
že napojení se na skupinový
vodovod nejen ve Třebsku, ale
i v Příbrami nebo Bohutíně
bylo podrobně analyzováno a
vyhodnoceno jako neekonomické nebo technicky složité.
Oproti tomu vlastní zdroj pitné
vody otevřel nové možnosti,
které by zejména měly být přínosem při stanovování příznivější ceny vodného.
Zdeněk Strnad,
člen pracovní skupiny
pro infrastrukturu

Obec i nadále
podporuje
zaměstananost
Obci se již dalším rokem
daří získat dotaci na udržení 4
celoročních pracovních míst
na plný úvazek. Nejen pro zaměstnance je obecní podpora
velkým přínosem, ale uvědomme si, že i pro samotnou
obec, nás všechny, kteří žijeme
v takto stále udržované obci je
to neopomenutelným příno-

sem. Těm, kteří o obec v rámci
tohoto programu pečovali a
těm, kteří o ni nyní pečují,
patří velké poděkování. Vysoká je opravdu jedna z mála
obcí, kde je údržba obecních
ploch a majetku takto vidět.
Zdeněk Strnad,
starosta obce

Všichni jsme začátkem měsíce listopadu již byli aktivně vtaženi
do procesu přípravy přípojných bodů na hlavní kanalizační síť a SOAD
teď aktuálně dodavatelsky zajišťuje projektovou dokumentaci přípojných bodů tak, aby náklad mohl být součástí dotovaných nákladů.
V rámci místního šetření provedeného odbornou firmou jsme
zpracovali všechny nemovitosti s tím, že v projektové dokumentaci
budou rozlišeny rodinné domy s číslem popisným a min. 1 osobou
přihlášenou k trvalému pobytu, domy s číslem popisným, ale bez
přihlášených osob, dále na nemovitosti bez čísla popisného a nemovitosti ostatní – komerční a nebytové prostory. V rámci výše uvedeného
členění bude následně připravováno spolufinancování přípojných bodů
na kanalizační síť. SOAD bude občany informovat během příštího
roku, pokud bude projekt mít platné rozhodnutí o přidělení dotace.
Jménem Svazku obcí ANTONÍN DVOŘÁK Vám chceme popřát
klidné a nerušené Vánoce a do nového roku hodně pohody a dobré
nálady a v souvislosti s projektem odkanalizování hodně pochopení
a spolupráce.
Zdeněk Strnad, předseda svazku

Územní plán

Věřím, že převážná část
občanů je průběžně informovaná o průběhu zpracování návrhu územního plánu výborem
„Spolku Naše Vysoká“, který
se pravidelně dostavuje na jednotlivá jednání se zástupci
obce a dodavateli služeb spojených s návrhem. Dovolte mi
pouze doplnit, že KÚSK si vyžádal prodloužení termínu pro
vyhodnocení SEA do 15. 12.
2015. Z toho plynoucí je skutečnost, že veřejné projednání
návrhu územního plánu ne-

bude dříve než v lednu 2016.
O veřejném projednání Vás
budeme v předstihu informovat obvyklými informačními
kanály.
Téma návrhu územního
plánu nebude chybět, ostatně
jako na žádném minulém zasedání, na připravovaném zasedání zastupitelstva obce dne 8.
12. 2015.
Zdeněk Strnad,
člen pracovní skupiny
pro územní plánování

Usnesení
ze dne 9. 6. a 8. 9. 2015

Usnesení ze dne 9.6.2015:
Schválení závěrečného účtu obce a zprávy auditora za rok 2014
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Vysoká u Příbramě schvaluje
„Závěrečný účet obce Vysoká u Příbramě za rok 2014“ společně se
Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014, souhlasí s celoročním hospodařením a to bez výhrad.
Navrhovatel: Ing. Jana Krejčová
Diskuze: bez příspěvku
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: pro 8 proti 0 zdrželi se 0
Usnesení č.: 20150609/08/03 bylo schváleno
Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2014
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Vysoká u Příbramě schvaluje
účetní závěrku obce Vysoká u Příbramě za rok 2014. Zastupitelstvo
nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených

podkladů v souladu s paragrafem 4 vyhl. č. 220/2013 věrný a poctivý
obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
Navrhovatel: Ing. Jana Krejčová
Diskuze: bez příspěvku
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: pro 8 proti 0 zdrželi se 0
Usnesení č.: 20150609/08/04 bylo schváleno

Pronájem, prodej a nákup obecního majetku
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k přípravě
a podepsání nájemní smlouvy na obecní pozemky s budoucími zájemci
o tyto pozemky s následujícími podmínkami:
- na dobu jednoho roku, tj. do 30. 9. 2016
- nájemné 2 500 Kč / ha / rok
Navrhovatel: Jaroslav Láska
Rozprava: Zdeněk Strnad – na úřední desce OÚ bylo vyvěšeno osm
stran s pozemky, o které se jedná, tyto listy jsou přílohou č. 7 tohoto
zápisu. Nájemní smlouva se sjedná na dobu jednoho roku, jelikož obec
plánuje v období 2017 obnovu starých polních cest.
Protinávrh: nebyl vznesen
Hlasování: pro 8 proti 0 zdrželi se 0
Usnesení č.: 20150609/08/05 bylo schváleno

Záměr prodeje: dle usneseni č. 20140916/11/06, kdy byl prodej stavební míchačky schválen za cenu 5 tis. Kč se ke dnešnímu dni nenašel
zájemce. ZO navrhuje snížit prodejní cenu předmětného zbytného majetku za cenu železného šrotu, tj. cenu 3 tis. Kč.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce navrhuje snížení prodejní cenu
zbytného majetku inv. č. 028/33 – míchačka stavebního materiálu na
cenu 3 tis. Kč.
Navrhovatel: Jaroslav Láska
Rozprava: bez připomínek
Protinávrh: nebyl vznesen
Hlasování: pro 8 proti 0 zdrželi se 0
Usnesení č.: 20150609/08/06 bylo schváleno
Zřízení věcného břemene
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje věcné břemeno
dle návrhu na pozemek p.č. 159/13 pro stavbu číslo IV-12-6017245
Navrhovatel: Jaroslav Láska
Rozprava: bez připomínek
Protinávrh: nebyl vznesen
Hlasování: pro 8 proti 0 zdrželi se 0
Usnesení č.: 20150609/08/07 bylo schváleno

Odměny členů výborů
Návrh usnesení: Odměna pro členy výborů (nezastupitelů):
- FV – Jitka Beranová 500,-Kč za 1Q/2015 a 500,-Kč za 2Q/2015
- KV – Jindřich Tomášek 300,-Kč za 1Q/2015 a 300,-Kč za 2Q/2015
- SaKV – Jiří Pospíšil 1 000,-Kč za 1Q/2015 a 1 000,Kč za 2Q/2015
Navrhovatel: za FV: Ing. Jana Krejčová, za KV: MUDr. Karel Franěk,
za SaKV: Lucie Šímová
Rozprava: bez připomínek
Protinávrh: nebyl vznesen
Hlasování: pro 8 proti 0 zdrželi se 0
Usnesení č.: 20150609/08/08 bylo schváleno

Odměny členů pracovních skupin obce
Návrh usnesení: Odměna pro členy pracovních skupin v rozsahu přímých a prokazatelných nákladů s činností členů PS:
- PSÚP: bez návrhu
- PSIO: Ladislav Šabat a Ivo Chleboun - návrh odměny za práci mimo
společná jednání na OÚ Vysoká u Příbramě v hodinové sazbě 100
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Kč/hod. dle výkazu činnosti.
- Vysocký Občasník - Ivana Pospíšilová 1 000,- Kč,
Lucie Šímová 500,- Kč
Navrhovatel: Za PSIO a PSÚP Zdeněk Strnad, za Vysocký občasník
paní Lucie Šímová Rozprava: Ladislav Šabat a Ivo Chleboun se odměny vzdali. Předsedající poděkoval a doplnil, že nadále budou hrazeny náklady dle cestovního příkazu, které bezprostředně souvisejí s
činností pracovní skupiny.
Protinávrh: Návrh usnesení: Odměna pro členy pracovních skupin v
rozsahu přímých a prokazatelných nákladů s činností členů PS:
- PSÚP: bez návrhu
- PSIO: Ladislav Šabat a Ivo Chleboun – hrazeny budou náklady dle cestovního příkazu, které bezprostředně souvisejí s činností pracovní skupiny.
- Vysocký Občasník - Ivana Pospíšilová 1 000,- Kč,
Lucie Šímová 500,- Kč
Hlasování: pro 8 proti 0 zdrželi se 0
Usnesení č.: 20150609/08/09 bylo schváleno

Veřejná vyhláška – požární řád obce
Návrh usnesení: Zastupitelstvo se usneslo vydat na základě podle § 29
odst. 1 písm o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve
znění pozdějších předpisů, § 1 odst. 3 písm. d) a § 15 nařízení vlády č.
172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění zákona
č. 498/2002 Sb. a podle § 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb. obecně závaznou vyhlášku –
POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Vysoká u Příbramě.
Navrhovatel: Ivo Chleboun
Rozprava: bez připomínek
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: pro 8 proti 0 zdrželi se 0
Usnesení č.: 20150609/08/10 bylo schváleno
Projednání návrhu na zahájení řízení o územním opatření o stavební uzávěře
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Vysoká u Příbramě schvaluje zahájení řízení o územním opatření o stavební uzávěře dle předloženého
návrhu.
Navrhovatel: Zdeněk Strnad
Protinávrh: Karel Franěk - Nezahajovat řízení o stavební uzávěře
Výsledek hlasování o protinávrhu: pro 4 (MUDr. Karel Franěk, Ing.
Jana Krejčová, Bc. Ivana Pospíšilová, Lucie Šímová) proti 3 (Jaroslav
Láska, Ladislav Šabat, Ivo Chleboun)
zdrželi se 1 (Zdeněk Strnad)
Usnesení č.: 20150609/08/09 nebylo schváleno
***************************************************

Usnesení ze dne 8. 9. 2015:
Zpráva hodnotitelské komise - vyhodnocení výzvy k podání
nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého
rozsahu na službu „Projekt hydrogeologických prací: vyhledání
a průzkum nového zdroje podzemních vod pro obec
Vysoká u Příbramě“
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje Zprávu o posouzení a
hodnocení nabídek ze dne 4. 9. 2015 k zakázce: „Projekt hydrogeologických prací: vyhledání a průzkum nového zdroje podzemních vod
pro obec Vysoká u Příbramě ". Zastupitelstvo v souladu se Zprávou o
posouzení a hodnocení nabídek rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky: Jako nejvhodnější nabídka byla vybrána nabídka uchazeče:
VODNÍ ZDROJE a.s., Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5, IČ:
45274428.
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo se
společností VODNÍ ZDROJE a.s. s tím, že tuto smlouvu nelze podep-
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sat před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky. Pokud budou námitky ve lhůtě podány a jejich
vypořádání bude měnit vyhodnocení této výzvy, pověření starosty k
podpisu smlouvy se společností VODNÍ ZDROJE a.s. zaniká a bude o
něm znovu rozhodnuto v závislosti na způsobu vyřízení námitek.
Navrhovatel: Jaroslav Láska, předseda hodnotitelské komise
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: pro 8 proti 0 zdrželi se 0
Usnesení č.: 20150908/13/03 bylo schváleno
Rozpočtové opatření č. 6/2015
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Vysoká u Příbramě schvaluje
návrh rozpočtového opatření č. 6/2015.
Navrhovatel: Ing. Ladislav Drozda
Diskuze: bez příspěvku
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: pro 8 proti 0 zdrželi se 0
Usnesení č.: 20150908/13/04 bylo schváleno

Prodej a nákup obecního majetku
PRODEJ:
Návrh usnesení: Záměr obce prodat pozemky č. 446/10 a 446/11 v
k.ú. Vysoká u Příbramě byl vyvěšen dne 20. 6. 2015 a sejmut 20. 7.
2015. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků a pověřuje místostarostu obce k přípravě a podepsání kupní smlouvy za následujících
podmínek:
- cena za 1m2 max. 50 Kč
- veškeré náklady spojené s prodejem pozemků hradí kupující

Životní jubilea 2015
červenec
Dana Bodláková
Věra Durmanová
srpen
Jindřiška Černičková
září
Václav Jančar
říjen
Karolína Karasová
listopad
Vladimír Ladma
prosinec
marie Puchernová
Anna Sadilová

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví a štěstí.

Zprávy z knihovny

Děkuji všem čtenářům, kteří
se zúčastnili výměnné knižní
burzy, která probíhala v knihovně během měsíců září a
října.
Od konce listopadu jsou v
knihovně k výpůjčce opět nové
knihy z výměnného knižního
fondu KJD.
Stávající i třeba budoucí čtenáře bych ještě ráda upozornila

na některé nové tituly v naší
knihovně: Jedná se o knihy z
oblasti společenského románu,
autorek Y. Moyesové, S. Monyové, T. Vasilkové-Keleové,
T. Valkové, I. Obermannové.
Dále jsou to dvě knížky od
Aleny Thomas-s recepty na
výrobu domácí kosmetiky,
drogerie, dárkových drobností
a dobrot - "Děláme si to doma
sami" 1. i 2. díl.

Navrhovatel: Jaroslav Láska
Diskuze: bez příspěvku
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: pro 8 proti 0 zdrželi se 0
Usnesení č.: 20150908/13/05 bylo schváleno

Svazek obcí ORP Příbram - Přípravný výbor ORP Příbram požádal o
vyjádření, zda obec Vysoká u Příbramě vstoupí do připravovaného
svazku a poskytl obci potřebné podklady a návrhy usnesení.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Vysoká u Příbramě schvaluje založení Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram, vstup obce Vysoká u
Příbramě do tohoto dobrovolného svazku obcí, znění smlouvy o založení dobrovolného svazku obcí a stanovy tohoto svazku.
Navrhovatel: Přípravný výbor ORP Příbram
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: pro 0 proti 8 zdrželi se 0
Usnesení č.: 20150908/13/06 nebylo schváleno

Vyhodnocení poptávky – oprava a zateplení obecního domu
Návrh usnesení: Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy o dílo se společností MPPD s.r.o., IČ: 27874401. V případě
odstoupení vybrané firmy od podpisu smlouvy, následuje firma vyhodnocená jako druhá v pořadí, a to JMZ s.r.o.
Navrhovatel: Jaroslav Láska
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: pro 8 proti 0 zdrželi se 0
Usnesení č.: 20150908/13/07 bylo schváleno

Ještě bych ráda zmínila
jednu zajímavou knihu, která
byla přeložena do mnoha jazyků a získala prestižní literární ceny: "S elegancí ježka"
autorky Muriel Barberyové
(1969, francouzská spisovatelka a profesorka filosofie,
nyní žijící s manželem v Japonsku). Kniha je plná filosofie každodenního života,
podávané s lehkostí a milým

nadhledem. Jedna z postav si
na konci knihy napíše do deníku:"......právě tohle je možná
život: spousta beznaděje, ale
také chvíle krásy, ve kterých
čas neubíhá stejně.":-)
Přeji Vám Všem,
aby podzimní čas
ubíhal příjemně.
Jana Horáková
knihovnice KJJS

ROK KNIHOVNY
Josefa Jiřího Stankovského

VYSOKÁ U PŘÍBRAmě

Zanedlouho tomu bude
rok, co obec slavnostně
otevřela svou knihovnu. Obec
ve spolupráci s knihovnicí,
paní
Janou
Horákovou
je pyšná na to, že se podařilo
fungování knihovny rozběhnout během roku do dnešní
podoby a že mezi stálými
čtenáři panuje příjemná nálada
a spokojenost s touto službou.
Knižní fond se neustále
rozrůstá o nové tituly a to jak
formou nových zápůjček, tak
formou nákupu nových knih.

Věříme, že v tomto duchu
bude i rok nadcházející a že i
více mladších čtenářů najde
svou cestu do naší malé knihovny. Děkujeme všem čtenářům a zejména paní Horákové
za vybudování výborného
jména a zázemí naší knihovny.
Zdeněk Strnad, starosta obce
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Hospoda
patřila ,,dětem“
Malé ohlednutí za kulturní
akcí naší obecní knihovny
patří vystoupení loutkoherecké
skupiny
Zalezlíci,
která
zpestřila jedno deštivé nedělní
odpoledne svou hrou pro ty
nejmenší a jejich rodiče a prarodiče. Děti tak mohly jít do
nekuřáckého sálu místní hospůdky a při upíjení limonády
se i hodně zasmát. Děti byly
účinkujícími vtáhnuty do děje
a tak společně během představení vytvořili neopakovatel-

nou atmosféru. K překvapení
všech, zejména účinkujících,
byla hojná účast, kdy bylo napočítáno kolem 50 diváků a to
jak místních, tak přespolních.
Ten, kdo zmeškal toto vystoupení, přišel o hodně, ale dle
plánu naší paní knihovnice to
nebyla rozhodně poslední akce
tohoto typu. V příštím roce se
můžeme těšit jak na hudební,
tak divadelní vystoupení.
Zdeněk Strnad,
starosta obce

Kulturní akce naší obecní knihovny - vystoupení
loutkoherecké skupiny Zalezlíci.

Akce okolních obcí:
Obec Narysov

bude pořádat dne 1. 1. 2016 od 13,00 hod
NOVOROČNÍ POCHOD
NA VRCHOL VOJNA.

Spolupráce
obce a SDH
Jako každý rok i letos Sbor
dobrovolných hasičů spolupracoval s obcí na akcích, které
nebylo možné řešit vlastními
silami. Kromě těch běžných
činnosti, kterými jsou likvidace železného odpadu a elektroodpadu, zajistil SDH
v letošním roce, konkrétně minulý měsíc, opravu hráze rybníku a vyčištění odtoku z něj,
který je pro obec velice
klíčový z pohledu odvodu
povrchové vody do vodoteče
pod vsí.

Několik členů SDH se po
několik dnů věnovalo ve svém
volném čase právě této akci.
Všem, kteří se na této opravě
podíleli, chce obec poděkovat
za jejich ochotu, a stejně tak
chce poděkovat celému SDH,
který se přes rok postaral i o
několik kulturních a sportovních akcí a to i pro ty nejmenší
hasiče.
Zdeněk Strnad,
starosta obce

Zprávy ze zámečku

V sobotu dne 24.10. 2015 se na památníku uskutečnil
závěrečný koncert výročního cyklu komorních koncertů
Hudební podzim.
Další akci pro veřejnost na zámečku připravujeme na
prosinec. Jedná se o již tradiční a velmi oblíbený Adventní
koncert a to letos se souborem MOTUS HARMONICUS
- v sobotu 12. prosince 2015 od 19.00 hodin.
Pro letošní rok jsme vybrali program souboru MOTUS
HARMONICUS, který se specializuje zejména na hudbu
období mezi léty 1600-1740, ale též období středověku a
renesance.
A protože se ansámbl proměňuje podle různých druhů
programů, nástrojového obsazení i epochy hraného repertoáru, jsme zvědavi i my, pořadatelé, čím nás příjemně překvapí. Věřím, že program potěší i všechny posluchače
tohoto koncertu.
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Další aktuální informace nejen o konkrétním programu
ale i dalších připravovaných programech naleznete
na www.antonindvorak.cz, https://www.facebook.com/
pamatnikdvorak.

Dětský den
na Vysoké

Dne 7. 6. 2015 zahájil kouzelník Merlin dětský den na
Vysoké a vyzval všechna přítomná pážata, aby se zúčastnila rytířského klání a mohla tak být povýšena do stavu rytířského. Po absolvování všech úkolů byla pážata povýšena
králem Artušem na rytíře, dostala pamětní list, medaili a
dárečky.
Děkujeme všem sponzorům a věříme, že i v příštím
roce budou vstřícní a děti si budou moci užít pěkný den
plný zážitků a překvapení.
Sponzoři dětského dne na Vysoké:
Autodoprava Vaníček / Auto Poly s.r.o. Příbram /
Drogerie DM Příbram / EP LINE / ISOVER /
Koral s.r.o. Rosovice / Sedláček s.r.o. Příbram /
Tomáš Němec Vysoká u Příbramě. /
TOMIS s.r.o Příbram / Václav Bambas /
Děkujeme také všem dobrovolníkům.
Na dětském dni byli ohodnoceni luštitelé z minulého
čísla Vysockého občasníku a dostali velmi pěkné ceny,
které pro tuto příležitost darovala firma Sedláček s.r.o.
Děkujeme. Ivana Pospíšilová

„Dýňování“

Stalo se už téměř tradicí, že se koncem října scházíme,
abychom si společně vyřezali halloweenské dýně.
I letos se dětem za asistence dospělých podařily kreace
plné fantazie a svíčky vložené do vydlabaných dýní kouzlo
dotvořily. Děti si své výrobky pyšně odnášely domů a my
pak mohli vídat smějící se či zamračené dýně na parapetech oken či u dveří domů.

Další plánovanou akcí pro děti a nejen ty, je společné
pečení vánočních perníčků, které letos proběhne 29. 11.
Na první adventní neděli od 16 hodin tedy provoníme budovu Obecního úřadu vůní perníčků a tím si už naplno uvědomíme, že Vánoce opravdu klepou na dveře.
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bezvětřím. I když nebylo úplně ideální počasí, tak se pak
díky rychlým nohám rodičů, přece jenom povedlo draky
do vzduchu dostat a prožili jsme tak u ohýnku s opečenými
bramborami a jablíčky hezké odpoledne.
Všem dětem a rodičům děkujeme za účast a budeme se
těšit opět za rok snad s lepším větrem v zádech naviděnou.
Lucie Šímová

Děkujeme obci, že finančně podporuje naše příležitostná tvoření pro děti i dospělé a doufáme, že nás bude
v našich aktivitách i nadále podporovat.
Majka Šálková

Drakiáda

I přes nepřízeň počasí se letos 4. 10. konala tradiční
vysocká drakiáda.
Skalní příznivci létajících příšerek se sešli ,,na stráni,,
za obecním úřadem, kde měřili své síly s téměř úplným

vánoční zpívání u stromku

v PáteK 18. 12. 2015 od 18 hod
u stromKu Před obecním úřadem
Pro dobrou pohodu
jsou zajištěny
tradiční vánoční
laskominy a svařák.
Každý si odnese
drobný dáreček.
Přijďte si s námi
zazpívat
a naladit
vánoční
atmosféru.
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luštění pro děti

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.

dotazník

Vážení spoluobčané,
rádi bychom znali Váš názor na kulturní život v naší vesnici. Prosíme Vás o vyplnění našeho dotazníku,
abychom se v příštím roce mohli ještě zlepšit a lépe vyhovět Vašim požadavkům.
Uvítáme všechny Vaše připomínky.

Na Vánočním zpívání vylosujeme tři vyplněné anketní lístky a vylosovanému přispěvovateli předáme malý dárek.
Vyplněné lístky můžete vhodit do schránky Vysockého občasníku, která je pověšena na zdi/dveřích OÚ a je Vám k dispozici
i pro Vaše ostatní příspěvky a návrhy, nebo nám je můžete osobně předat před začátkem Vánočního zpívání,
které se uskuteční dne 18. 12. 2015.
Anketní lístek můžete samozřejmě vyplnit i anonymně, bohužel se tím vzdáte možnosti získat odměnu.

...................................................................................................................................................................................
1) Vánoční zpívání v roce 2014, prosíme doplňte:

a) Co se Vám v programu nejvíce líbilo: .................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

b) Co se Vám v programu naopak nelíbilo:

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

c) Co Vám v programu chybělo:

.........................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

d) Této akce jsem se nezúčastnil/a:

................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2) MDŽ na Vysoké – 8. 3. 2015, prosíme doplňte:

a) Co se Vám v programu líbilo: ..........................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

b) Co se Vám v programu naopak nelíbilo: ........................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

c) Co Vám v programu chybělo: ...........................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

d) Této akce jsem se nezúčastnil/a:....................................................................................................................................................................................................................................................

3) Jak hodnotíte tzv. „dětské akce“ (Pálení čarodějnic, Dětský den, Drakiáda, Dýňování, Pečení perníčků)?
Zakroužkujte vybranou odpověď a eventuálně doplňte.

a) Dětských akci je málo, navrhuji rozšířit o: ...................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

b) Dětských akcí je dost

Vaše připomínky k dětským akcím, pokud nějaké máte, prosíme doplňte: ...........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4) Vysocký občasník:

a) Jak byste ohodnotili „Občasníky“ vydané v tomto roce oproti minulému roku? Zakroužkujte Vámi vybranou
variantu:
stejné

lepší

horší

b) Co Vám v občasníku chybí? Máte nějaké náměty, jak jej vylepšit nebo o co jej rozšířit? Prosíme doplňte:
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Vaše jméno (popř. č.p.): ........................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(v případě zájmu o slosování s možností získat věcnou odměnu se prosím podepište): .................................................................................................................................

Předem děkujeme za Váš čas, který věnujete vyplnění tohoto dotazníku,
a také za Vaše návrhy a připomínky, které jsou pro nás velmi cenné.
S pozdravem Lucie Šímová a Ivana Pospíšilová,
sociální a kulturní výbor obce Vysoká u Příbramě.

