vysOckÝ ObČasník
2. prOsince 2016

nOviny Obce vysOké u příbramě

14. vyDání

ÚvODní slOvO místOstarOsty
Slunečné dny a teplé letní večery
jsou nenávratně pryč a tak s blížící
se zimou přichází advent, Vánoce
a neoddělitelně nadcházející nový
kalendářní rok. Je zvykem bilancovat a zamýšlet se nad tím, co se
povedlo, co se obzvláště nepovedlo
a co se nestihlo vůbec.
Věřte, že obecní úřad se snažil
pracovat z plných sil a i přes
spoustu nesnází, které nás letos
provázely, odvedl kus práce
a všichni tomu věnovali spoustu
volného času. Přejme si, ať v tom
nadcházejícím roce se podaří
v rozpracovaných věcech pokročit

Ať krásné vánoční časy
Vám přinesou tolik krásy,
že vaše srdce poskočí,
a zdraví máte pevné,
že s vámi nic nehne,
a štěstí se neloučí.
Přejí zastupitelé obce
Vysoká u Příbramě

a nové věci ať se daří podle
představ většiny občanů Vysoké.
Vážení spoluobčané, dovolte,
abychom Vám popřáli klidné a
pohodové vánoční dny a do
nadcházejícího roku 2017,
který je významný tím, že naše
obec slaví 650. výročí od první
písemné zmínky, popřáli štěstí, pevné zdraví a vzájemné
porozumění.
Za obecní úřad
místostarosta obce Jaroslav
Láska

veřejné prOstOry

ODpaDy

Při pohledu na náš malý parčík před obecním úřadem se musí
dát za pravdu, že z našich zaměstnanců se stávají zdatní
zahradníci.

Děkujeme všem, kteří poctivě třídí odpad do místních
přistavených kontejnerů. I když část vytříděného odpadu byla
zničena následkem červencového požáru, bude i v letošním roce
toto množství nemalé.
V roce 2016 byl 2x odvezen nebezpečný odpad, byly odvezeny
4 přeplněné kontejnery s velkoobjemovým odpadem, naplnilo se
8 kontejnerů na bioodpad a nebyla likvidována žádná černá
skládka většího rozsahu.
Všechny tyto skutečnosti, přestože cena odvozu komunálního
odpadu se zvýšila o 4%, nasvědčují tomu, že obec za pomoci
občanů v odpadovém hospodářství letos dobře hospodařila,
nic nebude doplácet, a proto nebude třeba zvyšovat poplatky,
které občané za odpady hradí.
JL

Za celý rok, i když to někdy není na první pohled až tak vidět,
udělali nemalý kus práce, ať už je to v údržbě zeleně, úklidu obce,
nebo různorodých opravách.
Jen těžko by obec bez jejich práce vypadala takto upravená.
Tímto jim za jejich přístup a práci děkujeme.
JL

Zpráva Z OÚ
Začátkem listopadu rozeslal obecní úřad místním občanům
28 dopisů s žádostí o úpravu větví stromů a keřů, přesahujících
z jejich pozemků nad obecní komunikace a s žádostí o zrušení
nevhodného parkování automobilů mimo vlastní pozemek,
tj. na veřejných silnicích a přilehlé zeleni.
K odstranění těchto dvou stále se rozšiřujících nešvarů nás
vede zajištění bezpečného průjezdu jak bezpečnostních a záchranných složek, tak možnosti snadnější zimní údržby vozovek a
v nemalé míře pohyb a průjezd nás všech.
Věříme, že oslovení občané vše v dobrém pochopili a našim
žádostem vyhoví.
JL

pOžár kOntejnerů
Dne 24.8. 2016 ve 23 hod. vznikl požár kontejnerů na tříděný
odpad umístěných před vjezdem do areálu ÚKZÚZ. Podle
odborného vyjádření na
místě přítomného vyšetřovatele
Hasičského záchranného sboru z Příbrami neznámý pachatel
zapálil kontejner na plast, od kterého se vzňaly dva sousední
kontejnery. Požár byl následně v poměrně krátké době lokalizován Hasičským záchranným sborem Příbram. Zničeny byly
3 kontejnery, přilehlé oplocení a vzrostlé túje. Celková škoda byla
vyčíslena na 51 558,- Kč.
JL

ČinnOst sDH vysOká
V červnu pořádal SDH Vysoká u Příbramě víkendový výlet "na
vodě". Sjížděla se řeka Otava ze Sušice do Horažďovic. Účastnilo se
6 plně obsazených lodí. Akce se vydařila i přes velmi rychle se měnící počasí.
V srpnu se naše družstvo účastnilo soutěže v Narysově,
kde obsadilo krásné 2. místo.
Soutěž na Vysoké - Memoriál Josefa Němce - se konala
10. 9. 2016. Soutěžili nejen muži, ale i ženy a děti. Výsledná listina
vypadala takto:
Muži - na prvním místě SDH Třebsko sk. B, na druhém místě SDH
Vysoká sk. B, třetí příčku obsadili opět muži z Třebska sk. A a dále
muži z Vysoké sk. A a Narysov.
Ženy z Narysova obsadily 1. místo. Děti skončily v pořadí Vysoká,
Narysov.
V říjnu proběhl sběr železného šrotu a elektroodpadu, úklid
hasičárny a zazimování hasičské techniky.
Děkuji všem dobrovolným hasičům za účast na všech zmíněných akcích.
Přeji všem hodně zdraví a štěstí v roce 2017.
Za SDH Zdeněk Vaníček
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fOtODOkumentace - Ze živOta sDH vysOká

Obecní kniHOvna kjjs
Nejprve bych ráda poděkovala všem čtenářům naší obecní knihovny za jejich celoroční přízeň.

Pro čtenáře je tedy k dispozici zhruba
100 nových knih.

Nacházíme se nyní v čase svatomartinské nálady
a v nejtemnější části celého roku, kterou si ale můžeme
prosvětlit a zpříjemnit setkáními s přáteli, vyprávěním
i nasloucháním a možná i četbou pěkné knížky.

Mezi nimi je i krásná knížka od
Kláry Trnkové "České zvyky a tradice".

Kdysi to byl čas, kdy se lidé začínali scházet u kamen
nad společnými přástkami, draním peří, opravami drobných
zemědělských nástrojů ... a naslouchali příběhům, pohádkám,
zpívali písně ...
Knihovna byla 9. 11. 2016 opět obnovena cirkulací
tzv. výměnného fondu z příbramské Knihovny Jana Drdy.

Začíná tradicemi spojenými
s Novým rokem a prochází všechny
křesťanské svátky i předkřesťanské
zvyky a oslavy, kterými je Český
rok naplněn až po Silvestra. Ilustrována je, jak jinak, Jiřím
Trnkou.
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Druhou knihou, na kterou bych ráda
upozornila, je "O kocourovi, který
přišel na Vánoce" autora Clevelanda
Amoryho.

uliček New Yorku. Knížka je pro dospělé i děti.
Přeji všem krásný a poklidný zbytek podzimu.
Jana Horáková

Je to neobyčejný a humorný příběh
o přátelství člověka a jednoho
kocoura, který se na Štědrý večer
objevil v jedné ze zastrčených

knihovnice KJJS

přeHleD přijatÝcH usnesení Z 1. 6. 2016
Schválení závěrečného účtu obce a zprávy auditora za rok
2015
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce
Vysoká u Příbramě za rok 2015 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.: 20160601/08/03 bylo schváleno
Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2015
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku obce
Vysoká u Příbramě za rok 2015. 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.: 20160601/08/04 bylo schváleno
Rozpočtové opatření č. 1/2016, 2/2016
Návrh usnesení: Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové
opatření č. 1/2016 a schvaluje rozpočtové opatření č 2/2016 dle
předloženého návrhu.
Navrhovatel: Ing. Ladislav Drozda
Diskuze: bez příspěvku
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.: 20160601/08/05 bylo schváleno
Záměr obce směnit, nakoupit a pronajmout pozemky
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Obec Vysoká u Příbramě
schvaluje v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích v platném znění a usnesení č.
20160307/04/03, bezúplatnou směnu majetku – pozemek, výměru 7 120 m2.
Veškeré náklady spojené se směnou pozemku jdou k tíži žadatele o směnu – obec Vysoká u Příbramě.
Zastupitelstvo obce Vysoká u Příbramě pověřuje starostu k
podpisu směnné smlouvy.
Navrhovatel: Jaroslav Láska
Diskuze: Jaroslav Láska upřesnil, že se jedná o pozemek okolo
vrtu na obecní vodovod.
Karel Franěk se dotázal, zda schvalujeme záměr či směnu.
Pan Láska potvrdil, že směnu.
Protinávrh: nebyl vznesen

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.: 20160601/08/06 bylo schváleno
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Obec Vysoká u Příbramě
schvaluje v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích v platném znění a usnesení č.
20160307/04/03, bezúplatnou směnu majetku – pozemek, výměru 2 500 m2.
Veškeré náklady spojené se směnou pozemku jdou k tíži žadatele o směnu – obec Vysoká u Příbramě.
Zastupitelstvo obce Obec Vysoká u Příbramě pověřuje starostu
k podpisu směnné smlouvy.
Navrhovatel: Jaroslav Láska
Diskuze: bez příspěvku
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.: 20160601/08/07 bylo schváleno
Zřízení věcného břemene
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem
Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č.IV-126019820-1 mezi obcí Vysoká u Příbramě a ČEZ Distribuce, a.s a
pověřuje starostu k jejímu podepsání. Dále pověřuje starostu k
podpisu Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě 0,4 kV č.
16_SOBS01_4121992709 mezi ČEZ Distribuce, a.s. a obcí Vysoká u Příbramě na zřízení odběrného místa el. energie o kapacitě 50A a zaplacení adekvátní částky 25 tis. Kč, tj. 500 Kč/A
jako zřizovací poplatek.
Navrhovatel: Jaroslav Láska
Diskuze: Pan Ing. Ladislav Drozda připomenul, že finance na
tuto akci jsou v rozpočtu obce schválené
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.: 20160601/08/08 bylo schváleno
Kanalizace a ČOV
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu zasláním žádosti obci Třebsko, aby termín pro závaznou odpověď na
nabídku ze dne 2. 5. 2016 byl oddálen na 23. 6. 2016, tedy po
termínu zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě, na
kterém se předpokládá výběr nejvýhodnější varianty odkanalizování obce.
Navrhovatel: Ivo Chleboun
Protinávrh:Ing. Ladislav Drozda – Zastupitelstvo obce pověřuje
starostu zasláním doplňujících otázek s tím, že do vyjasnění nebude zastupitelstvo nabídku obce Třebsko závazně projednávat.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Protinávrh usnesení č.: 20160601/08/09 byl schválen
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přeHleD přijatÝcH usnesení Z 22. 6. 2016
Návrh na změnu PD - změna gravitačních tras na trasy tlakové v celém rozsahu stávajícího projektu

Návrh na ukončení členství obce Třebsko ve Svazku obcí ANTONÍN DVOŘÁK k 30. 6. 2016

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k jednání
na JSS SOAD tak, aby pro tento návrh rozhodnutí hlasoval negativně, tj. nesouhlasil s přepracováním PD stávajícího projektu
SOAD do tlakových stok v celém rozsahu, a to dle varianty C z
12/2015 nebo D z 12/2015.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k jednání
na JSS SOAD tak, aby pro tento návrh rozhodnutí hlasoval negativně, tj. nesouhlasil s předčasným ukončením členstvím obce
Třebsko.

Navrhovatel: Jaroslav Láska

Diskuze: bez příspěvku

Diskuze: bez příspěvku

Protinávrh: nebyl podán

Protinávrh: nebyl podán

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.: 20160622/09/05 bylo schváleno

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.: 20160622/09/03 bylo schváleno

Navrhovatel: Jaroslav Láska

Návrh na vydání PD obci Třebsko
Rekapitulace stavu projektu SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV
TŘEBSKO, VYSOKÁ U PŘÍBRAM Ě, MODŘOVICE A NARYSOV
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k jednání
na JSS SOAD tak, aby pro tento návrh rozhodnutí hlasoval negativně, tj. nesouhlasil s ukončením investiční akce „Svazek obcí Antonín Dvořák – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV TŘEBSKO,
VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ, MODŘOVICE A NARYSOV.
Navrhovatel: Ing. Ladislav Drozda
Diskuze: bez příspěvku
Protinávrh: nebyl podán

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k jednání
na JSS SOAD tak, aby pro tento návrh rozhodnutí hlasoval negativně, tj. nebyla obci Třebsko vydána projektová dokumentace
včetně kanalizačních přípojek v katastru obce Třebsko (papírově
i elektronicky).
Navrhovatel: Ing. Ladislav Drozda
Protinávrh: nebyl podán
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.: 20160622/09/06 bylo schváleno

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.: 20160622/09/04 bylo schváleno

přeHleD přijatÝcH usnesení Z 21. 9. 2016
Návrh na změnu PD - změna gravitačních tras na trasy tlakové v celém rozsahu stávajícího projektu

Návrh na ukončení členství obce Třebsko ve Svazku obcí ANTONÍN DVOŘÁK k 30. 6. 2016

návrh usnesení: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k jednání na jss sOaD tak, aby pro tento návrh rozhodnutí hlasoval negativně, tj. nesouhlasil s přepracováním pD stávajícího
projektu sOaD do tlakových stok v celém rozsahu, a to dle varianty c z 12/2015 nebo D z 12/2015.

návrh usnesení: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k jednání na jss sOaD tak, aby pro tento návrh rozhodnutí hlasoval negativně, tj. nesouhlasil s předčasným ukončením
členstvím obce třebsko.

navrhovatel: jaroslav láska

Diskuze: bez příspěvku

Diskuze: bez příspěvku

protinávrh: nebyl podán

protinávrh: nebyl podán

výsledek hlasování: pro 7 proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.: 20160622/09/05 bylo schváleno

výsledek hlasování: pro 6 proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.: 20160622/09/03 bylo schváleno

navrhovatel: jaroslav láska

Návrh na vydání PD obci Třebsko
Rekapitulace stavu projektu SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV
TŘEBSKO, VYSOKÁ U PŘÍBRAM Ě, MODŘOVICE A NARYSOV
návrh usnesení: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k jednání na jss sOaD tak, aby pro tento návrh rozhodnutí hlasoval negativně, tj. nesouhlasil s ukončením investiční akce
„svazek obcí antonín Dvořák – splaŠkOvá kanaliZace a
ČOv třebskO, vysOká u příbramě, mODřOvice a narysOv.
navrhovatel: ing. ladislav Drozda
Diskuze: bez příspěvku
protinávrh: nebyl podán
výsledek hlasování: pro 6 proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.: 20160622/09/04 bylo schváleno

návrh usnesení: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k jednání na jss sOaD tak, aby pro tento návrh rozhodnutí hlasoval negativně, tj. nebyla obci třebsko vydána projektová
dokumentace včetně kanalizačních přípojek v katastru obce
třebsko (papírově i elektronicky).
navrhovatel: ing. ladislav Drozda
protinávrh: nebyl podán
výsledek hlasování: pro 7 proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.: 20160622/09/06 bylo schváleno
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živOtní jubilea 2016
Květen
jana vlasová

Všem
jubilantům
přejeme
hodně
zdraví
a štěstí
do dalších
let.

Červen
marie machová
jindřich sadil
Daniela fuchsová
václav liška
Červenec
Zdenka kolářová
eva Hudcová
marta Heroldová
miroslav Černička
Srpen
aleš Zavadský
radovan Hubený

Září
ivona chlebounová
ivo chleboun
václav jančar
evženie Šmatláková
václav Herold
marie andrýsková
Říjen
jaroslav mach
Listopad
anna kubátová
lenka Hrušková
Prosinec
jaroslav láska

akce kOnané
V letošním roce proběhlo několik velmi pěkných akcí.
Věříme, že i v příštím roce budeme schopni nabídnout našim
občanům již zaběhlé, ale i nové společenské akce.
DĚTSKý DEN
Proběhl v neděli 5. 6. 2016 za příznivého počasí.

Děti si vyzkoušely různé druhy aktivit (jak fyzické tak
i logické) a dostaly zasloužené dárečky a občerstvení. Dle ohlasů
tato akce slavila u dětí úspěch. Děkuji všem, kteří nám s touto
akcí pomohli. Bez pomoci by nebylo možné rozšiřovat tyto
aktivity a to by byla velká škoda.
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DýňOVÁNÍ
Sešli jsme se s dětmi v pátek 14. 10. 2016 na tradičním
dýňování v prostorách obecního úřadu. Děti vyřezávaly nejen
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DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DOSPĚLé
V neděli 16. 10. 2016 nás opět navštívili ochotníci z divadla
Za vodou a zahráli nám v prostorách místního pohostinství
U Cempírka komedii o spisovatelce dětské literatury s názvem
Zářivá hvězda.

různé obličeje, ale také tajuplná znamení a dotvářely je různými
materiály. Pracovaly velmi soustředěně a vzájemně si pomáhaly.
Po ukončení akce si ještě zahrály na dětském hřišti při noční
obloze na honěnou a schovávanou.
Děkuji dobrovolníkům za pomoc.
DRAKIÁDA
Jelikož měly děti podzimní prázdniny před státním svátkem,
rozhodli jsme se jim volné dny oživit pouštěním draků. Sešli jsme
se ve čtvrtek 27. 10. 2016 na stráni nad obecním úřadem. Někteří
draci byli poslušní a létali vysoko, jiní se nechtěli odlepit od země,
ale děti si poradily a proháněly s velkým nadšením neposlušné
draky pomocí svého vytrvalého dovádění.
Jako odměnu za předvedené výkony dostaly pití a mohly si
opéct buřtíky a chlebík.
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DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
U Cempírka proběhlo i dětské představení a to v neděli
4. 11. 2016 - divadelní skupina Zalezlíci představila přítomným
dětem nestárnoucí hru Míček Flíček. Herci fantastickým způsobem zapojovali děti do představení a odměnou jim byl velký
potlesk. Je příjemné, že i v dnešní uspěchané době lze dětem
představit pohádky, na kterých jsme vyrůstali i my dospělí.

Všem občanům naší malé obce
přeji krásné prožití vánočních svátků
a hodně zdraví a štěstí v roce 2017.
Ještě jednou děkuji všem, kteří nám pomohli
s přípravou a průběhem všech akcí.
Ivana Pospíšilová

akce plánOvané

Vánoční koncert

ROŽMITÁLSKÉ VENKOVANKY
Společenské centrum
v Rožmitále pod Třemšínem
neděle 11. 12. 2016 od 18:00 hod.
Vstupné 100 Kč.
Předprodej
v kulturním klubu v Rožmitále p. Tř

Vánoční zpíVání
Obec Vysoká u Příbramě zve děti i dospělé
na

u stromečku

Vánoční tvoření,

pořádá oÚ
Vysoká u příbramě
ve čtvrtek
22.12.2016
od 18,00 hod.

které se koná v pátek 9.12.2016 od 18 hod.
v prostorách OÚ Vysoká u Pb.
Těšíme se na Vás
Ivana, Jirka a Anička

přijďte si společně zazpívat koledy
pod vánočním stromečkem před obecním úřadem.

kOntrOly kOtlů
Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro
teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit jednou za dva
roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou, jak je uvedeno v § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.
Zdroj: http://pribramsky.denik.cz/zpravy_

Fyzickým i právnickým osobám proto doporučujeme pro zajištění kontroly technického stavu a provozu kotle využít seznam odborně způsobilých osob uvedený na odkaze: http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php.
Úřady budou moci kontrolovat, čím lidé doma v kotlích topí. Novelu
zákona o ochraně ovzduší ve středu 19. 10. 2016 schválil Senát.
Dne 1. 11. 2016 novelu podepsal prezident Miloš Zeman a bude tedy platná
od 1. 1. 2017.
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„Novela zákona ochraně ovzduší znamená úlevu tisícům obyvatel ČR,
žijícím v bezprostřední blízkosti těch, kteří zamořují své okolí, naše
ovzduší a zejména dýchací soustavy svých sousedů prachem a rakovinotvornými látkami,” reagoval na souhlas Senátu ministr životního prostředí
Richard Brabec (ANO). Podle něj kontroly nebudou znamenat násilné
vlamování se do domácností a budou probíhat dle platného zákona
o kontrole.

vOlby DO Zastupitelstva
střeDOČeskéHO kraje
vÝsleDky HlasOvání Za ÚZemní celky
Kraj: Středočeský Okres: Příbram Obec: Vysoká U Příbramě

aDvent
Advent je pojmenování odvozené z latinského slova adventus,
což znamená příchod. S adventem přichází očekávání velkého
křesťanského svátku – narození Ježíše Krista, narození Páně.
Advent začíná vždy v neděli, která je nejblíže k svátku svatého
Ondřeje. Bývá to mezi 27. listopadem a 3. prosincem, a proto trvá
různý počet dnů, 22 až 28. Obsahuje čtyři neděle, které mají svůj
církevní význam. První zprávy o slavení adventu pocházejí z druhé
poloviny 4. století z území Galie (Francie) a Španělska.
Advent je pro věřící nejen dobou radostného očekávání tajemného narození božího syna, ale také dobou pokání (střídmosti) a
odříkání. Advent končí večer na Štědrý den, první hvězdou na obloze přichází svatá noc a nastává čas Vánoc.
Čtyři adventní neděle:
1. železná, 2. bronzová, 3. stříbrná, 4. zlatá

svatá barbora
4. prosinec
Podle legendy žila Barbora ve 3. století a stala se jednou
z nepopulárnějších světic středověku. Narodila se v rodině pohana.
Její otec se ji snažil chránit před
okolním světem, postavil jí
kamennou věž a tam ji zavřel. V
domě byl ale jeden tajný křesťan,
ten si Barboru získal pro víru. Otec
to zjistil a popravil ji. Vyprávělo se,
že ve vězení Barboře uprostřed
zimy rozkvetla větvička třešně. Je
uctívána jako patronka horníků,
dětí, střelců, pokrývačů, tesařů, architektů a dalších. Věřili, že je svatá
Barbora ochrání před smrtí.

mikuláš
(5.) 6. prosinec
Svatý
Mikuláš
patří k prvním
biskupům křesťanské církve. Žil
na přelomu 3. a
4. století. Mikuláš byl vychován
v křesťanské víře,
zdědil po smrti
rodičů bohatství.
Své dědictví rozdal chudým.
svatá lucie
13. prosinec
Svatá Lucie svůj krátký život prožila na Sicílii ve městě Syrakusy a patří mezi první křesťanské
mučednice. Svátek svaté Lucie
patří především dívkám a ženám.
Dříve měly v tento den zakázáno
předení a draní peří, praní.
V Jižních Čechách byla tato tradice šesti Lucek. Pět bylo oděno
bíle, poslední v oděvu kněze. Jinde
chodila Perchta neboli Peruchta.
Byla strašidelnější než Lucie.
Jméno Lucie je odvozeno od latinského slova lux, které znamená
světlo. Je uctívána jako patronka
světla. U nás je nejznámější pranostika Svatá Lucie noci upije, ale
dne nepřidá. Dny se před zimním
slunovratem zkracují.
Stala se ale i patronkou slepců, nemocných dětí a řemeslníků,
kteří namáhají zrak, zejména přadleny, švadleny, krejčí, tkalci a
skláři.
ryba jako symbol
Ryba byla např. u Keltů symbolem moudrosti a Král rybář symbolem života. Řecké slovo pro rybu je ICHTHYS a to křesťané vykládali jako zkratku řeckých slov – Ježíš/ Kristus/ Boží/ Syn/
Spasitel. Od toho se odvodila symbolika ryby. Ryba vedle chleba patřila k hlavním zdrojům obživy.
Štědrovečerní večeře s tradiční postní rybou se dříve držela pouze v
majetnějších rodinách. V polovině
19. století se situace změnila a ryby
se staly dostupnější.
jmelí
Jmelí bílé vytváří v korunách stromů kulovité trsy, jejichž stáří
může být až několik desítek let. Je opředeno mýty a pověrami. Má
široké uplatnění v lidovém léčitelství. Jmelí je považováno za symbol života. V germánské mytologii je spjato s bohem jara a plodnosti – Baldrem.
V
křesťanské
tradici je jmelí považováno za symbol
vánočních svátků.
Podle jedné ze štědrovečerních zvyklostí zajistí jmelí
štěstí a požehnání.
Magický účinek se
umocňuje tím, že
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památník antonína Dvořáka ve vysoké u příbrami

ADVENTNÍ KONCERTY
NA ZÁMKU VE VYSOKÉ
srdečně zve
v pátek 16. prosince 2016 od 19:00 hod.
do koncertního sálu na vystoupení vokálně-experimentálního souboru

AFFETTO
Soubor se zaměřuje na hledání nových cest a možností komorní vokální interpretace.
Jeho koncerty jsou pozvánkou k účasti na programovém, zvukovém a prostorovém experimentu,
jehož obsahem je široký repertoár od české a evropské renesance přes soudobou klasiku
až po úpravy spirituálů. Využívá barevných možností mužského čtyřhlasu,
kterému vévodí vysoký kontratenor, spojení pěveckého mistrovství s tradičními
i méně obvyklými nástroji (cimbál, tabla,...).

Účinkují:
Aleš Procházka - bas
Marek Olbrzymek - tenor

Vladimír Richter - tenor
Jan Mikušek - kontratenor

Vstupné: 120,- Kč
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jmelí musí být darováno, nikoli zakoupeno. Štěstí je také ovlivněno množstvím bobulí, čím je jich více, tím více štěstí. Lístky
mu neopadávají, jeho plody dozrávají v prosinci do bílých bobulí.
Slované říkali jmelí „metla duchů.“

Vánoční říkanky
Na Vánoce dlouhý noce,
nepřiletí vlaštovice, hej, hej, koleda!
Selka polívčičku hřeje,
křičí, že jí v nohy zebe, hej, hej, koleda!
Dej ti Pán Bůh štědrej večír,
zlatá čistá studánko,
nesu od večeře drobátko,
aby čistou vodičku dávala,
nikdy nevysychala.
Já su malý hošíček a mám plný košíček,
ten je plný oříšků, ponesu ho Ježíšku.
Bratr můj taky chytil tři ptáky,
jednoho slavíčka,
druhýho stehlíčka,
třetího pěknýho malýho čižíčka.
A už zase jako vloni
celý dům vanilkou voní,
maminka válí rohlíčky,
v troubě se pečou perníčky.
Ve vaně kapra už máme,
stromek do pokoje dáme
a zítra zase po roce
budou tu opět Vánoce.

aDventní věnec
na počátku bylo kolo... aneb historie adventního věnce.¨
Zvyk používání adventního věnce je starý téměř 180 let. První
adventní věnec měl podobu dřevěného kola od vozu. Jeho dějiny
nás vedou do nejnižších sociálních vrstev obyvatel Hamburku minulého století, přesněji do Záchranného ústavu pro opuštěné děti.
Byla to slámou pokrytá ratejna, chatrč na zapadlém okraji města.
Zde pracoval tehdy Johann Hinrich Wichern, mladý pedagog a

později zakladatel "Vnitřní misie", který v Göttingenu a v Berlíně
studoval teologii.
V roce 1839 poprvé pověsil tento kněz před Vánocemi od
stropu dřevěný kruh se svícemi. Celkem po obvodu kruhu bylo 23
svící, 4 velké - bílé a 19 malých - červených, na každý den do Štědrého dne. Denně během krátké pobožnosti, nejprve v polední
přestávce a později za svítání, byla zapálena jedna svíce. V roce
1851 byla poprvé vyzdobena celá jídelna tohoto útulku jedlovými
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větvičkami, stejně tak byl zdoben i věnec. Tento předvánoční zvyk
se šířil velmi rychle. Poprvé měli adventní věnec v kostele v Cáchách, měl však pouze čtyři svíce.
Později se adventní věnec objevil v protestantském prostředí
na severu země, potom v sousedních zemích. V našem století se
objevuje tento zvyk v jižní - katolické části Německa. Pomocí emigrantů se dostal adventní věnec až do Severní a Jižní Ameriky.
Kruhová podoba věnce symbolizuje ustavičnou cestu slunce a
zároveň i věčnost. Krátké dny v prosinci před "drsnými" nocemi
jsou nejtmavějšími v roce. Je to čas bludiček, skřítků a bílých paní,
jejichž návštěva, jak se věřilo, zaručila velkou úrodu pro příští rok.
Věnce, které byly v oknech obydlí a dvorců, měly ukázat na cestu
těmto bytostem. A od těchto světel až k adventnímu věnci, který
ohlašuje blízké narození Krista, je už jen krátká cesta. Adventní

věnec, jak se domníváme, je nejspíš opakování jednoho starého
zimního zvyku. Tento zvyk se vrací tak, jako mnoho jiných, zpět
ke kouzlu kruhu a stojí jako symbol pro přírodní sílu. Zelené větve
byly v předkřesťanské době přinášeny do domů a chatrčí. Vonící
větve jedlí, jak se věřilo, sloužily přátelským lesním duchům jako
útočiště a věnce ze slámy měly přinášet požehnání, odrážet zlé
duchy. Proto se také obvazovaly zlatými stuhami, znamením
slunce.
Tradiční barva adventního věnce je však červená a zelená. Červená upomíná na krev Kristovu prolitou za spásu světa, obě barvy
pak symbolizují život. Jako ozdoba se používají také jablíčka, od
času ráje jsou plody života - kulaté jako věnec sám a dobré jako
Boží přízeň.
/Přejato a upraveno podle "Kirchen Zeitung" Eichstätt 1992/

Obecní prOdejna
Vysoká u příbramě
OteVírací dOba během VánOčních sVátků:
24. 12. 2016

8:00 - 10:00 hod.

28. 12. 2016

8:00 - 10:30 hod.

25. 12. 2016

zavřeno

29. 12. 2016

8:00 - 10:30 hod.

26. 12. 2016

zavřeno

30. 12. 2016

8:00 - 10:30 hod.

27. 12. 2016

8:00 - 10:30 hod.

31. 12. 2016

8:00 - 10:00 hod.

pečivo
pečivo prosím
prosím objednávejte
objednávejte na
na tel.
tel. č.:
č.: 604
604 193
193 873
873 (stačí
(stačí sms)
sms)
nebo
nebo na
na emailu:
emailu: prodejnavysoka@seznam.cz,
prodejnavysoka@seznam.cz,
aa to
to nejpozději
nejpozději do
do 12:00
12:00 hod.
hod. předchozího
předchozího dne.
dne.
Lze
Lze objednávat
objednávat ii vánoční
vánoční cukroví,
cukroví, dIa
dIa cukroví,
cukroví, vánočky
vánočky
aa další
další druhy
druhy pekařských
pekařských výrobků,
výrobků,
aa zároveň
zároveň také
také saláty
saláty zz Lahůdek
Lahůdek příbram
příbram
(bramborový,
(bramborový, vlašský,
vlašský, pařížský,
pařížský, aj.)
aj.)

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

pF 2017

Ing. jana krejčová a miroslava krejčová
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