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Slovo starosty
Dovolte mi, abych Vám s velkou radostí a taky
hrdostí oznámil, že naše obec učinila historický
krok na cestě za získáním svého výsostného
obecního symbolu a vlajky. Podvýbor pro
heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky doporučil schválení
návrhu obecního symbolu a vlajky pro naši obec a
následně předsedkyně poslanecké sněmovny paní
Miroslava Němcová ve svém rozhodnutí č. 42 ze
dne 4.10.2012 udělila naší obci právo užívání
obecního symbolu a vlajky. Je dobré si
uvědomit, že tato zpráva je pro nás zprávou
historické hodnoty, že nás zvolený obecní symbol
a vlajka budou po další generace při oficiálních i
slavnostních příležitostech dobře reprezentovat a
že přispějí nejen ke zvýšení prestiže a autority
obce samotné, ale i jejích sdružení a dalších
spolupracujících institucí.
Zdeněk Strnad, starosta
Nyní vás seznámíme detailněji s dnes již
oficiálním obecním symbolem a vlajkou naší
malebné obce.

Zdůvodnění znaku: Zelené pole štítu
připomíná zdravé životní prostředí obce, okolní
lesy a symbolizuje i zemědělství jako významný
druh obživy obyvatel obce v minulosti. Stříbrný
kruh vychází z původního erbovního znamení
Častolárů z Dlouhé Vsi, kteří vlastnili Vysokou
od roku 1556 do roku 1667, tedy nejdéle ze
všech vlastníků. V erbu Častolárů byl stříbrný
kotouč – kruh. Kotouč sloužil jako ochrana
ruky, v které držel rytíř při soubojích dřevec.
Listy lekna (leknínu) mají vztah ke znaku rodu
Kouniců, kteří nosili „Červený štít a na něm
dvě stříbrná lekna přeložená křížem, každé se
třemi kořeny a nahoře velkým lupenem proti
sobě postavená“. Lekníny jako vodní rostliny
zároveň symbolizují velké množství rybníků na
katastru a v okolí obce včetně slavného
Rusalčina jezírka. Červená barva z výplně
kruhu je inspirována barevností štítu znaku tří
významných rodů, které se významně zapsaly
do historie Vysoké - Častolárů z Dlouhé Vsi,
pánů z Říčan a Kouniců. Figura lyry je
znamením hudby a připomínkou dvacetiletého
pobytu slavného hudebního skladatele Antonína
Dvořáka na Vysoké. Zdejší prostředí bylo
inspirací pro jeho hudební díla.

Zdůvodnění vlajky: Zelené pruhy symbolizují
zdravé životní prostředí obce, okolní lesy a
zemědělství. Dva bílé pruhy symbolizují dvě
stříbrná lekna a stříbrný kruh ze znaku obce.
Červený pruh přejímá barevnost štítu znaku tří
významných rodů z historie obce Vysoká:
Častolárů z Dlouhé Vsi, pánů z Říčan a Kouniců.
Lyra je symbolem hudby a připomíná osobnost
slavného hudebního skladatele Antonína
ZNAK - V zeleném poli snížený stříbrný kotouč se Dvořáka.
stříbrným lemem, z něhož vzhůru vyrůstají dvě
Tímto bych rád jménem obce srdečně
přivrácená stříbrná lekna. V kotouči zlatá lyra.
poděkoval všem, vám občanům a autorovi
VLAJKA - List tvoří pět svislých pruhů, zelený, vítězného návrhu ing. Jaroslavu Vernerovi,
bílý, červený, bílý a zelený, v poměru 2 : 1 : 3 : 1 kteří jste se podíleli na přípravě naší obecní
: 2. Ve středním červeném pruhu žlutá lyra. identity. Jedná se o historický okamžik naší
malebné vesničky, který se zapíše do
Poměr šířky k délce listu je 2:3.
nejedné kroniky jako dědictví dalším
generacím, „a my jsme u toho“.
-zs-
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Slovo místostarosty
Po delší odmlce opět sedím nad papírem a
vymýšlím
úvodní
slovo
do
Vysockého
občasníku. Vzpomínám na čas, který uplynul
od posledního vydání a na události, které se v
naší obci staly. Po bouřlivých diskusích byl
vybrán a schválen znak a vlajka obce. Obec
Vysoká se tak poprvé ve své historii může těšit
na slavnostní přidělení znaku obce z rukou
předsedy parlamentu ČR. Chystá se tak
významný okamžik pro Vysokou u Příbramě,
který bude zaznamenán pro generace příští.
Vždyť
udělení
znaku
bylo
mnohdy
nejvýznamnější událostí pro řadu obcí,
městysů a měst.
Další významnou událostí byly volby do
zastupitelstva Středočeského kraje. Díky
starostovi Zdeňkovi Strnadovi a ředitelce
památníku Mgr. Šplíchalové byly naše volby ve
Vysoké spojeny s krásnou a mimořádnou
výstavou týkající se pobytu Antonína Dvořáka
ve Vysoké. Kdo k volbám přišel, měl možnost
nejen dát svůj hlas vybrané straně či sdružení,
ale prohlédnout si totéž, co chodí lidé
obdivovat do Českého domu v New Yorku.
Myslím, že Vysoká může být na své volby 2012
hrdá.
V tomto úvodníku jsem se chtěl vyhnout
politickým komentářům, ale přesto mi to nedá
nenapsat pár slov k výsledkům těchto
demokratických voleb. Ve Vysoké vyhrála

KSČM, stejně jako ve většině okolních obcí.
Nezbývá než tuto volbu respektovat. Je celkem
jasné, že k vítězství KSČM nejvíce přispěly tzv.
pravicové strany. Lidé prostě už mají dost
arogance vládních stran, které nás na jedné
straně poučují jak je nutné šetřit, zvyšují daně
a zdražují a na druhé straně se chovají zcela
jinak, než kážou prostému lidu (o řadě
zveřejněných afér se nemá cenu rozepisovat).
Politické strany v jejich podání mnohdy
představují něco mezi s.r.o. a mafií.
Paradoxem pak je, že právě v těchto
pravicových stranách je mnoho bývalých
komunistů, kteří by na dně svého šuplíku
možná ještě našli zastrčenou partajní knížku
(co kdyby se zase hodila). Komunisté těží z
toho, že se dosud nedostali k vládě a do
vlivných funkcí a tím pádem neměli možnost se
zdiskreditovat. Pro své vítězství tak nemuseli
udělat skoro nic. Stačilo mlčet a usmívat se.
Pravice to udělala za ně. Návrat komunistů, tak
jak si je pamatujeme před 23 lety, doufejme
nehrozí. Bez uzavřených hranic, politického
vedení Sovětského svazu a případné bratrské
pomoci Sovětských vojsk není návrat zpět snad
možný. Nápady typu vysokého zdanění
nejbohatších a popř. zestátnění majetku jsou
předem odsouzeny k nezdaru.
Už dnes má hodně bohatých a vlivných lidí své
majetky a firmy v zahraničí a v případě, že by
se zde objevovaly výše uvedené tendence,
bude při otevřených hranicích odchod ze země
o to rychlejší. Staneme se tak zemí chudých, ti
bohatí budou pro jistotu platit daně jinde.
Výsledek voleb má však ještě další úhly
pohledu. Státy kolem nás kroutí nevěřícně
hlavou a hovoří o naprosté ztrátě paměti. Už si
nechceme pamatovat fronty na banány,
devizové přísliby do Jugoslávie, skupiny
veksláků stojících před bizarními obchody typu
Tuzex a nabízejících bony či digitální hodinky.
Ano, všichni měli práci. Kdo ji totiž neměl, byl
příživník a podle zákona byl trestně stíhán.
Komunistický úspěch je také plivnutím do tváře
všem politickým vězňům. Jsem přesvědčen, že
kdo navštíví památník Vojna a není hluchý a
slepý, postojí u hustě popsané tabule
popravených, nemůže přece volit stranu, jejíž
poslankyně hájí v parlamentu Klementa
Gottwalda. Stejného
Gottwalda, který je
podepsán pod většinou rozsudků smrti.

Vysocký občasník
Posledním faktem proběhlých voleb je
skutečnost, že nás většina zůstala doma. Chybí
osobnosti, reklamní agentury se předbíhaly,
kdo vymyslí hloupější a nic neříkající slogan.
Čím méně skutečných osobností, tím více
jmen na kandidátkách, zřejmě v naději, že tu
danou stranu budou volit alespoň příbuzní
kandidáta i když je na 60. místě kandidátky a
nemá žádnou šanci být někam zvolen.
Co tedy napsat závěrem? Nedivím se, že lidé
volili tak, jak volili. Nedivím se, že většina lidí
k volbám vůbec nešla. Ale nezapomínejme, že
každý národ má takovou vládu, jakou si
zaslouží. Za dva roky budou volby komunální.
Pro náš běžný život na vsi možná více důležité
než ty krajské. Naštěstí na vsi se všichni znají
a tak volební hesla nemohou nikoho oblbnout.
Volí se jednotlivci, nikoliv strany. Při každých
volbách však platí, že ti, kteří se považují za
příliš chytré na to, aby se politicky angažovali,
budou potrestáni tím, že jim budou vládnout
lidé, kteří jsou hloupější než oni. A to prosím
řekl Platon ve 4. století před Kristem.
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Dění ve vsi
Gratulace k životnímu jubileu 100 let! Na
jaře letošního roku oslavila občanka naší
vesnice paní Aloisie Kropáčková krásných a
obdivuhodných 100 let. K jejímu krásnému
jubileu jsme jí za celou naši obec gratulovali a
popřáli hodně zdraví a vitality do dalších let. S
písemnou gratulací se též přidal i dnes již
minulý ministr práce a sociálních věcí pan
Jaromír Drábek.
-zs-

Přeji všem krásné a klidné Vánoce a v dalším
roce hodně úspěchů.
MUDr. Karel Franěk, 1. místostarosta

VOLBY 2012 - Stejně jako v ostatních obcích,
i ve Vysoké u Příbramě se ve dnech 12. a 13.
října otevřela volební místnost. A jaký byl
výsledek? K volební urně přišlo celkem 146
voličů, což je v přepočtu účast 55,09 %.
Nejvíce hlasů zde získala KSČM (23,77 %),
druhá byla ČSSD (22,37 %) a třetí pozici ve
Vysoké si odnesla ODS (11,88 %).
-zs-
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Statek – Ani toto vydání téma „statek“
nevynechá. Jak jsme již informovali na
veřejném zasedání 2.10.2012, majitel areálu
statku
firma
Real
Innovation,
s.r.o.,
v posledních jednáních představila řešení
demolice areálu statku. Majitel po doporučení
zahraničních architektů bude nyní usilovat o
rekonstrukci některých budov. Dle poslední
verze demoličních plánů by měly být
zachovány objekty panského dvora, stodoly a
čeledníku. Ostatní budovy, z důvodu špatné
statiky a nehistorické hodnoty, budou
zbourány. Výše uvedené budovy budou
stavebně zajištěny tak, aby již nedocházelo
k jejich chátrání a k ohrožování blízkého okolí.
Jak jsme si mohli všimnout, zajišťovací práce
již začaly ve čtvrtek 1.11.2012. Věříme, že
práce budou realizovány dle představeného
plánu a my se tak po letech vyjednávání
dočkáme obsahové změny tématu „statek“. O
průběhu prací budeme informovat na zasedání
zastupitelstva 18.12.2012.
Pár aktuálních záběrů statku.

-zs-

Dětský den - Jako každý rok, tak i letos obec
Vysoká u Příbramě v čele s organizátorem
Jaroslavem Láskou a jeho rodinou uspořádala k
Mezinárodnímu dni dětí soutěžní dopoledne
plné úkolů a nejen sladkých výher, i drobné
hračky byly mezi výhrami! Dopoledne bylo
zahájeno malým vystoupením dětské skupiny
ŽIPOHASTŘI, která v rytmu afrických bubnů do
soutěžního dopoledne dodala patřičnou energii
a dopoledne mohlo začít. Přestože se děti
nedaly udržet na místě, tak průběžným
počítáním jsme napočítali 53 dětí a dospělých
zde bylo téměř 30. Z pohledu organizátorů se
celá akce nadočekávání vydařila a tak nezbývá
než poděkovat všem, kteří se na přípravě
soutěžního dopoledne podíleli.
-jl-

Vysocký občasník
Chladné, ale přátelské odemykání Fabiánovy
naučné stezky. V sobotu 12. května byla pro
letošní rok odemčena Fabiánova naučná
stezka, která je společným projektem Svazku
obcí Podbrdského regionu.

I přes nepřízeň počasí, které v tento den
opravdu ukázalo svou studenou tvář, se nás na
pomyslné startovní čáře sešlo pár desítek
nadšenců a cestou se přidalo dalších pár,
takže je nám všem radostí říci, že v cíli jsme
napočítali téměř čtyři desítky kol. Během
cesty jsme se společně zastavili v jednotlivých
obcích, kde nám starostové představili obce
jak z pohledu historie, tak současnosti.
Neopomenutelné byly i občerstvovací stanice
připravené též starosty obcí, které nám celou
cestu byly k dispozici. Po překonání
závěrečného kopce z Jinec, přes Ohrazenice
až na Felbabku nám starosta obce Felbabka
Libor Štorkán připravil slibované grilované
prasátko, krkovičku a něco na zapití.

Odemykání máme úspěšně za sebou a tak po
tomto malém ohlédnutí nezbývá než
poděkovat organizátorům, kteří se postarali o
tento společný občanský projekt a v
neposlední řadě patří také velké poděkování
všem účastníkům, které neodradilo počasí a
vyrazili s námi.
-zss
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Nahlédnutí do kurzu JÓGY v obecním domě pod
vedením Martiny Drozdové. Dne 13.5.2012 kurz
JÓGY navštívila jogínka Julia z Pekingu.

Byla mile překvapená i účastí na nedělních
kurzech. Pokud jste ještě jógu nezkusili, tak
máte možnost! Kurz je pravidelně v neděli od
8:30 hodin a ve čtvrtek od 17:30 hodin pro
všechny úrovně znalostí, tj. od začátečníků po
profesionály.
-mdKdyž jsme již navštívili kurz jógy, tak i nadále
zůstaneme v tělocvičně a zeptáme se instruktora
Filipa Drozdy, který každou neděli dopoledne
cvičí se zájemci metodu SM Systém.
Filipe, můžeš pro čtenáře popsat čím je toto
cvičení
výjimečné?
„SM-Systém
je
rehabilitační metoda cviků na páteř pomocí
elastického lana. V současné době je tato
metoda používaná nejen v léčbě "neposlušných"
plotének, ale také v prevenci onemocnění zad,
pohybového aparátu a hlavně také jako
kompenzace
sedavého
zaměstnání
či
jednostranného zatížení při sportu. Nejčastější
příčinou bolestí zad je svalová nerovnováha
způsobená nesprávnou pohybovou aktivitou,
dlouhodobým sezením u počítače a podobně.
Tuto skutečnost odnáší zejména bederní oblast a
šíjové svaly - typická místa bolestivých
problémů.“
Jak dlouho tuto metodu již cvičíš? „Osobně SM
Systém již cvičím několik let a našel jsem si
k němu cestu právě při potížích s ploténkami.“
Po jaké době je možné očekávat výsledky
tohoto cvičení? „Obecně úprava této svalové
nerovnováhy trvá přibližně 3 měsíce – záleží na
tom, jak poctivě kdo cvičí, jak správně cvičí a
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jaký byl ve skutečnosti jeho zdravotní problém.
Pokud však důvod onemocnění leží v trochu
větší hloubce, čas na regeneraci těla se tím
samozřejmě prodlužuje.“
Co je základem tohoto cvičení? „Základem
metody SM-Systém je stabilizace páteře pomocí
svalových
skupin.
Pohybem
ruky
při
jednotlivých cvicích se aktivují šikmé břišní
svaly a páteř se protahuje směrem vzhůru.
Uvolňuje se svalové napětí, což je důležitá
kompenzace sedavého způsobu života. Cvičením
dochází také k upravení rozsahu pohybu v
ramenním pletenci, který je často blokován
nesprávnými stereotypy těla.“
Pro jakou věkovou skupinu je toto cvičení
vhodné? „Horní věková hranice pro cvičení s
elastickým lanem není limitovaná. Pro starší
osoby je naopak důležité udržování svalové
rovnováhy a stability chůze. Pro děti školou
povinné je cvičení vhodnou regenerací po
dlouhém sezení ve školních lavicích nebo jako
náprava špatného držení těla z důvodu
přetěžování
těžkými
aktovkami
(kvůli
jednostranné
zátěži
přibývá
dětí
se
skoliózou).“
Děkujeme za rozhovor a pokud by Vás zajímalo
více a chtěli jste cvičení vyzkoušet, tak přijďte
v neděli od 10 hodin do místní tělocvičny.
-zsTvořivé pátky – Jak již samotný název
napovídá, tak tvořivé pátky jsou časem, kdy
děti, někdy i s rodiči, přijdou do zájmové
klubovny v obecním domě a je pro ně vždy
vybráno téma na společné tvoření. Tato
myšlenka vznikla na začátku letošního roku a za
velké spolupráce Majky Šálkové a její rodiny se
nám pomalu daří tuto nabídku dostat do
povědomí nejen místních obyvatel. Ostatně
účast na těchto akcích hovoří o zájmu o
podobné „kratochvíle“. Ve stručnosti zmíníme
co se v zájmové dílně již odehrálo. Dne 11.5.
děti vyrobily „dárek ke Dni matek“, 15.6. bylo
těsně před prázdninami a tak tématem byla
„výroba prázdninových triček“, s podzimem
za dveřmi si 21.9. vyrobily „dekorační ježky“ a
poslední akcí byla „výroba halloweenské
dýně“. Z některých tvoření máme i fotovzpomínku, tak posuďte sami, jestli to „děláme
dobře“!
-mš-
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„Dárek ke Dni matek“

„Prázdninová trička“

„Ježci“

„Halloweenské dýně“

Vysocký občasník
SDH cyklistický výlet 18.–19.8.2012 - Na dlouho
plánovaný cyklovýlet se na startovní čáře sešli
nakonec 3 jezdci a to lodivod a ostřílený znalec
brdských hvozdů Jan Bejček, velitel hasičského
sboru - sportovec tělem i duší Zdeněk Vaníček a
"benjamínek" této nevelké skupiny Filip Drozda.
Skupina vyrazila krátce po deváté hodině přes
Láz a Bohutín do Kozičína na exkurzi do
zdejší vodárny na velmi zajímavou prohlídku s
odborným výkladem a ochutnávkou vody
z Lipového pramene.
Poté se skupina vydala napříč krásnou přírodou
brdských lesů směrem k Sedlici na lehký oběd:
smažený kuřecí řízek s bramborovým salátem. Ke
strávení oběda dopomohlo pár plzeňských pivek a
pokračovalo se cestou směr Rožmitál, Věšín a
nakonec jako bonbónek krásnou dobrodružnou,
leckde i obtížnou lesní cestou do cíle Rekreačního střediska Brdy.

V odpoledních hodinách dorazil za zvuku
houkačky i „A-team“ hasičů z Vysoké, který se
vracel ze soutěže v požárním sportu konané ve
Třebsku. Společně se ukrajovalo z pečené krůty a
krásné odpoledne se završilo volejbalovým
kláním na oblíbeném pískovém hřišti, které se
protáhlo až do doby, dokud bylo na míč vidět.
Mnozí po hře využili k osvěžení bazén s křišťálově
čistou vodou. Teplota okolo 19 stupňů však
nikomu nevadila.
Večer se povídalo u dobrého pití a v pozdních
večerních hodinách se šlo na kutě. Ráno po
snídani se volným tempem cyklovýlet završil
cestou probouzející se brdskou krajinou zpět
domů.
-fd-
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Výstava „Antonín Dvořák a Vysoká“ – Obec ve
spolupráci s ředitelkou muzea Antonína Dvořáka
nainstalovala v zasedací místnosti obecního
úřadu na volební dny, 12.-.13.10.2012, výstavu
"ANTONÍN DVOŘÁK A VYSOKÁ" (autorka: Mgr.
Vladimíra Šplíchalová), jejíž originál je od
letošního dubna vystaven v Českém domě
(Bohemian National Hall - BNH) v New Yorku.

Výstava obsahuje čtyři velké panely s řadou
dokumentů a dobových i současných fotografií.
Původně plánovaná krátkodobá výstavka se pro
velký úspěch a na žádost vedení Dvorak
American Heritage Association stala trvalou
součástí expozice v nově otevřené Dvořákově
místnosti v Českém domě.
-zs17. ročník cyklu komorních koncertů Hudební
podzim uvedl v tomto roce dva koncerty, 14.9.
„RAK a RAK“ unikátní kytarový koncertní
projekt otce se synem a 21.9. PETRA ŽĎÁRSKÁ
(cembalo) a Baroque Blond Ensamble (koncert
české vítězky mezinárodní hudební soutěže
Pražské jaro 2012).
-všKalendář obce – pokud nechcete zmeškat dění
v obci, tak nezapomeňte sledovat kalendář na
webových stránkách obce.
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3. ročník MEMORIÁLU JOSEFA NĚMCE se
uskutečnil 15.9.2012. Ze zúčastněných 11
družstev SDH z okolních obcí si první místo
vybojovali místní hasiči a tím získali vedle
prvního místa i putovní pohár MEMORIÁLU
JOSEFA NĚMCE. V této soutěži nesmíme
opomenout ani úspěch dětského týmu, který též
vybojoval 1. místo ve své kategorii! Vítězům
GRATULUJEME!
-zs-

Vysocký občasník

Něco málo z účetních knih
Plnění rozpočtu k 30.9.2012
Počet rozpočtových opatření: 3
Rozpočet po změnách:
Příjmy: 2 643 tis. Kč
Výdaje: 2 643 tis. Kč
Plnění rozpočtu:
Příjmy: 2 228 tis. Kč, tj. 84,3%
Výdaje 1 149 tis. Kč, tj. 43,5%
Odpady
Komunální odpad: 81,5 t, tj. -19% oproti 2011
Tříděný odpad: 6,593 t, tj. +26% oproti 2011

Dovybavení hasičské

-jt-

zbrojnice
Představení projektu
„RECYKLUJTE S HASIČI“
Obec se zapojila do projektu „RECYKLUJTE S
HASIČI“ s cílem pomoci občanům zbavit se
legálně elektroodpadu, který obvykle končí
někde v garáži a jen překáží. Společnost
ELEKTROWIN přišla s výborným nápadem jak na
lokální úrovni nabídnout spotřebitelům možnost
se tohoto odpadu zbavit a ještě motivovat lidi,
kteří to organizují, v našem případě SDH Vysoká
u Příbramě.
ELEKTROWIN, a. s., je nezisková společnost
založená výrobci velkých a malých domácích
spotřebičů pro společné plnění povinností
vyplývajících z platného zákona o odpadech.
Zajišťuje zpětný odběr, oddělený sběr,
zpracování, využití a odstranění velkých a
malých domácích elektrospotřebičů, nástrojů a
nářadí.
První sběrnou akci, která proběhla v neděli dne
21.10.2012 máme úspěšně za sebou a dle
množství vybraného elektroodpadu můžeme
konstatovat, že se nejedna garáž trošku
uvolnila. Celkem bylo shromážděno přes 10ks
ledniček, 5ks starých televizí a 3 velké pytle
drobných elektrospotřebičů.
Rádi bychom Vám tímto způsobem poděkovali
za připojení se k tomuto projektu a zejména za
to „ŽE TŘÍDÍTE“!
-zs-

Obec v rámci výzvy hejtmana Středočeského
kraje minulý rok zažádala o dotaci na
dovybavení hasičské zbrojnice a žádosti bylo
kladně vyhověno v požadovaném rozsahu, tj.
dovybavení jednotky SDH Vysoká u Příbramě
ochrannými a technickými prostředky s důrazem
na zásahy v době přívalových dešťů a jiných
živelných událostí v ceně 154 tis. Kč.
SDH nyní disponuje pro případ zásahů např.
plovoucím kalovým čerpadlem pro odčerpání
vody ze zatopených míst, elektrocentrálou,
motorovou pilou a dalšími technickými
prostředky pro odvod vody.
Budeme si přát, aby se nám voda a další
přírodní živly zdaleka vyhýbaly, ale jak víme
„štěstí přeje připraveným“ a to nyní SDH
rozhodně je!
-zs-

Návrh na prodej zbytného
majetku obce

Na základě usnesení č.: 20121002/11/04
Návrh
na prodej zbytného
zastupitelstvo obce rozhodlo o odprodeji

zbytného majetku obce. K prodeji budou dvě
majetku
obce
věci a to stavební míchačka a zahradní
jednobubnová benzínová sekačka. Majetek
bude prodán samostatně a odprodej bude
řádně vyvěšen na úřední desce obce. Pokud
budete mít zájem o koupi, tak prosím
neváhejte kontaktovat obecní úřad.
-zs-
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O čem obec rozhodla
BYLO schváleno
Usnesení č.: 20120515/05/08, Návrh usnesení prodeje části obecního pozemku parc. č. 409/10
a č. 76/1 v rámci narovnání majetkoprávních vztahů občanů a obce Vysoká u Příbramě po
digitalizaci k.ú. Vysoká u Příbramě.
Usnesení č.: 20120605/06/03, Rozpočtové opatření č. 2/2012
Usnesení č.: 20120605/06/04, Návrh usnesení prodeje části obecního pozemku parc. č. 41/16 a
439/6 v rámci narovnání majetkoprávních vztahů občanů a obce Vysoká u Příbramě po digitalizaci
k.ú. Vysoká u Příbramě.
Usnesení č.: 20120619/07/03, Zpráva auditora a závěrečný účet obce za rok 2011
Usnesení č.: 20120904/10/04, Revitalizace dřevin v obci – během zdravotního prořezu obecních
vzrostlých dřevin byly označeny 3 kusy dřevin, které byly navrženy k poražení - 1x vzrostlý
jírovec u zastávky ve spodní části obce, p.č. 409/3 k.ú. Vysoká u Příbramě, důvod: vyhnilý a dutý
kmen, 2x vzrostlá lípa u památníku padlých hrdinů, p.č. 94 k.ú. Vysoká u Příbramě, důvod:
blízkost vedení nízkého napětí a obytného domu.
Usnesení č.: 20120904/10/05, Správa finančních prostředků na běžném účtu obce. Provést
analýzu dostupných produktů na finančním trhu a navrhnout efektivnější uložení finančních
prostředků obce. Výběr produktu bude předmětem navazujícího usnesení.
Usnesení č.: 20121002/11/03, Rozpočtové opatření č. 3
Usnesení č.: 20121002/11/04, Návrh na prodej zbytného drobného majetku obce
NEBYLO schváleno
Usnesení č.: 20120703/07/03, Žádost o sponzorský dar pro Mažoretky Příbram
Usnesení č.: 20120904/10/03, Žádost od Alka o.p.s. o poskytnutí finančního daru z rozpočtu
obce.
-jk-

Životní jubilea …
Významná životní jubilea občanů v období od května 2012 do listopadu 2012
květen
červen

Kropáčková Aloisie, 100

Praislerová Jitka, 60
Novák Jan, 65

Fencl Vlastimil, 80

Cudlín Josef, 60

Bambas Alois, 60

září

Kubát Jiří, 70

Machová Marie, 85

Jančar Václav, 90

Vejvodová Jitka, 55

Strnad Zdeněk, 65

Sadílková Anna, 85
červenec

srpen

Lála Jaroslav, 75

říjen

Bočínská Jaroslava, 50
Šedivý Karel, 50

Tomášek Bohumil, 55
Kolář Karel, 80

listopad

Sadílková Jaroslava, 60

Tímto všem jmenovaným přejeme osobní pohodu a do dalších let pevné zdraví.
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A co se ještě plánuje?
Vlastní nástěnný kalendář na rok 2014. V rámci tohoto plánu bychom Vás všechny rádi požádali
o spolupráci ve výběru foto-záběrů z Vysoké a blízkého okolí, abychom na každé roční období
mohli vybrat tři fotografie. Pokud se Vaše album již dnes pyšní pěkným záběrem, nebo teprve
budete vybíhat s objektivem do okolí, tak nás se svými záběry seznamte a třeba právě Váš bude
pak zdobit obecní kalendář. Fotky je možné zaslat elektronicky na adresu
obec@vysokaupribrame.cz nebo přinést osobně na obecní úřad. Věříme, že se fotek sejde určitě
mnoho. Ty záběry, které se neobjeví v kalendáři, budou obec reprezentovat na webových
stránkách, kde plánujeme vytvořit fotogalerii z obce a okolí. Pokud Vás tento nápad oslovil, tak se
budeme těšit na spolupráci na tomto dalším společném projektu.
Koledy na návsi. Rádi bychom navázali na novou vánoční tradici a i letos Vás pozvali na společné
předvánoční setkání na návsi, kde bychom si společně zazpívali u vánočního stromu. Letošní
setkání je naplánováno na neděli 9. prosince 2012 od 18 hodin u vánočního stromu před obecním
domem.
A abychom si k teplému nápoji u vánočního stromu mohli i něco zakousnout, připravujeme
Vánoční pečení v zájmové dílně v obecním domě. Bližší informace k této akci budou ještě
upřesněny.
Novoroční divadelní představení v obci bude bezesporu první společnou akcí v novém roce a
věříme, že se i tento nápad setká s velkou podporou a opět se sejdeme v hojném počtu. Co a kde
se bude hrát? Zatím jen prozradíme, že to bude v sále místního pohostinství dne 12.1.2013. Více
informací k této akci zveřejníme během prosince.

Slovo závěrem
Rádi bychom dále připomněli, že vítáme jakékoliv příspěvky a náměty do našeho zpravodaje. Pokud máte
nějaké podněty, chtěli byste napsat článek apod., zasílejte své příspěvky do dalšího čísla na adresu
franekkarel@centrum.cz, nebo přineste napsané v klasické papírové podobě, takový příspěvek není problém
zkopírovat a vložit do novin, podobně jako originální texty např. z kroniky.
Děkujeme za pochopení, přejeme pohodový podzim
a u vánočního stromu dne 9.12.2012 na viděnou!
Zastupitelstvo obce Vysoká u Příbramě

Obecní úřad Vysoká u Příbramě
Vysoká u Příbramě 128
262 42 Vysoká u Příbramě
19:30 - 20:30 (v letním čase)
18:30 - 19:30 (v zímním čase)
starosta: 777600144, 1.místostarosta: 605789134, 2.místostarosta 606792865
email: obec@vysokaupribrame.cz, www.vysokaupribrame.cz

