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SPECIÁL občasníK

noviny obce vysoké u příbramě

speciální vydání

slovo úvodem
Milí spoluobčané,
tímto „Speciálem“ Vysockého občasníku chceme přispět
k oslavám 650. výročí naší obce.
Do Vašich schránek jste již dostali skládačku s nejdůležitějšími daty z historie obce i hasičského sboru, a také
pozvánku s bohatým programem, ve kterém si každý určitě pro sebe najde něco zajímavého.
Pro příští rok připravujeme vydání podrobnějšího almanachu, a tak Vám prostřednictvím tohoto Speciálu na-

bízíme slovem i obrazem něco z posledních 40 let. Myslíme si, že toto časové rozmezí je pro Vás nejzajímavější a
že si při čtení připomenete, jak naše obec žije a co se v ní
děje.
Naším největším přáním ale je, ať se letošní výroční
oslavy vydaří, ať je nám spolu dobře a ať si všichni účastnící
oslav odnesou domů ty nejkrásnější zážitky a vzpomínky.
LD

vzpomínání na porevoluční dobu
Dovolte mi přispět do tohoto speciálního čísla
Vysockého občasníku několika vzpomínkami na dění
v naší obci po změně společenského režimu v naší vlasti,
a to z pohledu tehdejšího vedení obce. Mám za to,
že jakési shrnutí tehdejších změn, problémů a významnějších událostí by mohlo přiblížit tuto vpravdě převratnou
dobu především mladším generacím, jakož i těm, kteří
tehdy bydleli jinde. Ale konec konců i pro ty, kteří tu dobu
prožili zde, může snad být taková rekapitulace užitečná.
Hned na úvod je třeba konstatovat, že s příchodem
nového režimu se pro obec změnilo prakticky všechno.
Jejím postavením v systému veřejné správy a novými
pravomocemi i povinnostmi počínaje, a novými lidmi
ve vedení obce konče. Z dřívějšího vedení obce pokračoval
v práci pro obec pouze pan Jindřich Tomášek (a to bylo
velmi cenné, neboť i nadále dělal „ministra financí“).
Všichni ostatní členové zastupitelstva (8) byli nováčci.
Službu vypověděla dokonce i dosavadní uklízečka.
Dne 8. 12. 1990 jsme převzali od bývalého vedení obce
(Místní národní výbor) agendu a materiál a začali vykonávat svoje funkce - jako samospráva obce (zastupitelstvo)
a jako orgán státní správy (obecní úřad). Je třeba na tomto
místě říci, že bývalé vedení obce nám předalo obec
na tehdejší poměry ve velmi dobrém stavu - a především
nezadluženou. Samozřejmě už před tímto datem
- prakticky po celý rok 1990 - bylo nezbytné seznamovat se
s novými zákony, především o volbách a o obcích. Když
už jsem zmínil nové zákony, nemohu si odpustit
poznámku, že právě zákonodárci nám - hlavně v dalších
letech - opravdu život neulehčovali. Vydáváním stále
nových a nových zákonů a hlavně neustálými změnami
zákonů již platných, vytvářeli čím dál větší chaos, který

normální smrtelník sotva zvládal. Obávám se však, že tento
trend v naší zemi stále pokračuje a dnes už se v právním
řádu nevyznají ani právníci.
Ale zpět k naší Vysoké. Nelze samozřejmě v jednom
článku popsat všechny události a peripetie za 20 let.
A tak se pokusím vybrat jen některé, podle mého soudu
významné.
V r. 1990 vlastnila obec dvě budovy, č.p. 25 a hasičskou
zbrojnici s mandlem a klubovnou. Žádná z těchto budov
neměla zavedenou vodu, nebyla odkanalizována (a tedy
neměla ani vyhovující záchod) a místnosti byly vytápěny
lokálními topidly. Tento zcela nevyhovující stav se podařilo
změnit v r. 1996, kdy byla zkolaudována půdní vestavba
hasičárny (dnes OÚ) spolu s přístavbou garáže. Tomu
předcházelo rozhodnutí o prodeji č.p. 25 (abychom měli
peníze na tu přestavbu) a zřízení studny na hřišti
(nyní dětském). Později byla ještě přestavěna klubovna
na posilovnu a tělocvičnu.
Na den 8. 9. 1991 zorganizovala obec zájezd
do Nelahozevsi, rodiště Antonína Dvořáka, a to při příležitosti oslav 150. výročí jeho narození. Akce to byla úspěšná,
avšak zcela ojedinělá a dále jsme v možné spolupráci
s rodištěm A. D. nijak nepokračovali. Se zdejším
(vysockým) Památníkem A. D. jsme však spolupracovali
(oprava studny před fořtovnou, stavba altánku na dolním
jezírku, zajištění přítoku vody do dolního jezírka).
Průběžně a postupně byly vydávány obecní vyhlášky
(přesně řečeno obecně závazné vyhlášky) jak nám ukládaly
zákony, tedy vyhlášky o místních poplatcích, o odpadech,
jednací řád zastupitelstva, o pořádku v obci a další. Jejich
tvorba si vyžádala hodně práce a jejich uvádění do života
hodně úsilí, myslím si však, že splnily svůj účel. Bohužel
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musely být v souvislosti s již zmíněnými častými změnami
zákonů také často revidovány.
Jedním ze záměrů nového vedení obce bylo rozšířit
obec o novou rodinnou zástavbu. Svou roli hrála také
poptávka po stavebních pozemcích. V majetku obce byl
jediný pozemek vhodný k tomuto účelu - tzv. Matouškova
louka - který neměl ani jiného využití a vhodně navazoval
na stávající zástavbu. Byl tedy geodeticky rozparcelován,
z obecních prostředků zainvestován a rozprodán. Protože
však zájemců o stavební pozemky bylo stále dost, byly
obdobně vyřešeny - ve shodě s tehdejšími vlastníky
- i pozemky nad ÚKZÚZ (nebo chcete-li za vilou Rusalka).
Inženýrské sítě zde začaly být budovány v r. 2000 a dnes
je tato část obce z převážné většiny již zastavěna a je velmi
pohledná.
Bolavým místem naší obce se stal po restituci zdejší
statek. Obec se sice pokusila o jeho odkoupení od rodiny
restituentů, ovšem neúspěšně. Jejich požadavku na přímé
uhrazení kupní ceny jsme (vinou tehdejší úvěrové politiky
našich bank) nemohli dostát. A tak se stal statek problémem už při sestavování územního plánu obce (zdlouhavé
čekání na nějaké přijatelné řešení ze strany nového
vlastníka), problémem je stále a asi ještě dlouho bude.
Za velký úspěch považuji zachování místní prodejny. Když její vlastník a provozovatel (Jednota Příbram)
oznámil úmysl ji zrušit (v r. 2001), požádala obec o její
odkoupení, neboť jsme si byli vědomi její důležitosti,
především pro starší občany. Povedlo se a přes všechny
změny a obtíže, které se během času vyskytly, prodejna
stále funguje a myslím, že v současné době velmi dobře.
Dalším významným úspěchem minulých let bylo
zachování mateřské školky ve Třebsku, které v jednu dobu
(r. 2001) hrozilo zrušení pro nedostatek dětí. To se nám
podařilo ve spolupráci s Narysovem, Třebskem
a Modřovicemi tím, že jsme školku několik let dofinancovávali z vlastních rozpočtů až do doby, kdy začalo být dětí
zase dostatek. Doufám, že rodiče dnešních předškoláků
naši tehdejší předvídavost oceňují.
V květnu 1996 došlo k propadu silnice I/18 na
Březových Horách a v důsledku toho byla svedena veškerá
doprava na objížďku přes Vysokou. Nepříjemné důsledky
pro obyvatele okolo silnice byly značné, mělo to však
i jeden důsledek pozitivní - obec získala konečně pádný
argument pro snížení rychlosti v naší obci, o což už dříve
usilovala. Od té doby máme v celé obci čtyřicítku.
Někdy v r. 1997 jsme začali - a nejen my ale i Třebsko,
Narysov a Modřovice - připravovat územní plán obce. Pro
řešení společných problémů - hlavně kanalizace - bylo
založeno Sdružení obcí Antonín Dvořák. Územní plán byl
nakonec schválen až v r. 2002 a to hlavně vinou nejen
nečinnosti, ale i občasné nedostupnosti, vlastníků statku.
Jak už bylo v úvodu řečeno, práci obcím komplikovali
především naši zákonodárci. Kromě již zmíněných novel
zákonů bych připomněl tyto nešťastné změny:

- krajské uspořádání od r. 2000 mělo za následek zrušení
okresních úřadů, které ovšem do té doby fungovaly
bezchybně, byly blízko obcím, zástupce obcí instruovaly
na pravidelných poradách a v neposlední řadě i osobní
kontakty s jejich pracovníky usnadňovaly řešení problémů.
To vše bylo zničeno. Proklamované snížení počtu úředníků
se nekonalo, naopak počet úředníků raketově stoupl
(zřízení pověřených obecních úřadů).
- nařízení pro všechny obce vést od 1. 1. 2001 podvojné
účetnictví. Zatímco jednoduché účetnictví zvládal Jindra
Tomášek zcela bez problémů, na podvojné účetnictví jsme
museli najmout erudovanou účetní. Podklady jsme pro ni
však museli stejně připravovat my, takže práce nám
neubylo, právě naopak.
- překotná a bezohledná elektronizace veřejné správy.
Překotná proto, že byly zaváděny nespolehlivě fungující
či zcela nefungující systémy (zpočátku datové schránky,
později různé registry) a bezohledná vůči starším lidem
ve veřejné správě (hlavně v malých obcích), kteří
samozřejmě neměli potřebné znalosti informačních
technologií. Přesto byli nuceni s nimi pracovat, aniž by někoho tento fakt zajímal a aniž by jim kdokoliv (ministerstvo,
kraj) alespoň nabídl možnost doplnění této mezery
ve vzdělání. Ohlašované usnadnění a zrychlení práce
se nenaplnilo (právě naopak), a to ani v případě lidí
„znalých“. Kromě toho jedna datová zpráva byla (alespoň
zpočátku) cca 2 x dražší než do té doby užívaný dopis
s doručenkou.
Přes všechny uvedené překážky jsme nakonec
- byť někdy klopotně - nějak přelezli. A myslím, že mohu
bez nadsázky říci, že naše obec vzkvétala a vzkvétá dál.
Když už se v dnešní době všechno poměřuje hlavně
penězi, tak posuďte sami: rozpočet obce na r. 1991 byl 68
tis. Kčs, odměna starosty činila 700,- Kčs/měsíc. Dnes je
rozpočet cca 4 mil. Kč, odměna starosty cca 20 tis.
Kč/měsíc. Nejdůležitější však je, že obec dobře funguje,
dobře vypadá a že se nám v ní dobře žije.
Ing. Stanislav Herold
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KroniKa 1971 - 2016
Vážení občané,
k 650. výročí založení obce Vysoká a 120. výročí
založení Hasičského sboru na Vysoké se budou konat
10. června 2017 v naší obci oslavy odpovídající tomuto
významnému jubileu. Díky panu Václavu Heroldovi
jsme připravili tento Vysocký speciál, který je zkrácenou verzí událostí z kronik od roku 1971 do roku 2016.
Děkuji touto cestou panu Václavu Heroldovi za jeho
dlouholetou a pečlivou práci. Věřím, že tento speciál
obsahuje pro mnohé občany zajímavé události, které
se v naší obci staly.
IP
1971
Vrcholí výstavba nové prodejny „Jednoty“.
Přiděleny první parcely „Pod lesem“ vlevo od cesty
do parku.
1973
Otevřena nová prodejna.
1974
Založena mládežnická organizace SSM na Vysoké.
Po celkové opravě slavnostně otevřen „Zámeček“
- 10. 5. 1974
1976
Stávající JZD Třebsko (kam dosud patří i Vysoká)
včleněno do Státního statku Tochovice.
Požár rodinného domku č.p. 17 Miloslava Berana od
blesku.
Započato s přístavbou požární zbrojnice.
1981
Budovy a stavby: počet domů s přiděleným popisným
číslem k 31. 12. 1981 je 118.
Zde je třeba uvést, že byla přednostně přidělována čísla
dříve zlikvidovaných budov tak, aby číselná řada byla
úplná.
Hospodářský život: Celá 80. léta (1981 - 990) představuje
hospodářský život obce státní statek Tochovice a
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.
Ty hospodaří na pozemcích katastru obce.
Dále funguje v obci Jednota - prodejna smíšeného zboží
a Jednota - pohostinství.
Politický život: Politický život představuje v obci vesnická
organizace KSČ.
Společenský život: společenské organizace ZO SPO,
ČSČK, SSM
Kultura a sport: Sportovní organizace v obci nejsou,
kulturní činnost představují aktivity památníku Antonína
Dvořáka - 13.ročník festivalu AD na Vysoké.

Zajímavosti:
Poprvé ozdoben a osvícen vánoční stříbrný smrk na
návsi.
17. ledna 1981 byl v katastru obce uspořádán odchyt
živých zajíců na export. Polapeno bylo více jak 50 ušáků,
transportní bedny pojaly jen 42 kusů, zbytek byl
vypuštěn do přírody. Z pohledu dnešního jistě zajímavé.
1982 - 1983 - 1984
Nic zvláštního se neděje.
1985
Kromě skutečnosti, že kronika již nezmiňuje činnost
ČSČK, nic mimořádného.
1986
Již není zmiňována činnost SSM a tak fungují: vesnická
organizace KSČ a společenská organizace ZO SPO.
Jinak nic zvláštního.
Kronikářkou v tomto roce Ivana Lásková.
1987 - 1996
Zvláštní období už i tím, že v těchto letech byla
kronikářkou obce Drahomíra Daňkovská, která však
za celých 10 roků neshledala v obci žádnou událost,
hodnou zápisu do kroniky, a tak až zpětně vepsané
události jsou jen útržky toho, co si kdo pamatoval.
Konec roku 1989 znamená konec NF. V krátké době
zanikají všechny složky NF v obci, jejich „vedoucí sílu“
KSČ nevyjímaje. Schopný přežít se ukázal pouze
Sbor dobrovolných hasičů. Postupně se vyčlenil
ze Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, osamostatnil
se pod záštitou obce, vyměnil své vedení, přijal vlastní
Regule, Jednací a organizační řád.
Do soukromého vlastnictví byl vrácen objekt statku
Vysoká, který chátrá, stal se neobyvatelným, je nevyužit
a ostudou obce. Také zemědělský kolos ČSST Tochovice
se rozpadl. Co bude dál nikdo neví.
V roce 1987 bylo konečně přijato rozhodnutí o řešení
pozemku bývalé hájovny poblíž zámečku.
Bude rekultivován na lesní louku.
Za účasti všech složek NF v obce v roce 1987 uspořádány
oslavy 90.výročí založení HS na Vysoké.
V roce 1993 po intenzivních restaurátorských,
ale i řemeslných pracích je skončena jedna z etap
budování památníku Antonína Dvořáka v zámečku
na Vysoké - 18. 9. 1993 jsou nově upravené prostory
otevřeny pro veřejnost. Tímto dnem začíná nová etapa
Památníku AD. V příštím období lze očekávat oplocení
areálu, parková úprava a také trvalý provoz a zvýšený
zájem veřejnosti o Vysokou.
28. a 29. 5. 1994 sjezd rodáků.
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1997
Dnem 1. 1. 1997 pověřen vedením obecní kroniky
Václav Herold. Funkci vykonává dodnes.
Počet domů a staveb s popisným číslem k 31. 12. 1997 131.
Hasičský sbor Vysoká vyměnil uniformy za slušivé
společenské obleky: sako fialovo-červené, kalhoty černé,
polobotky černé, košile bílá, kravata černá.
27. 9. 1997 oslavil HS Vysoká 100 let svého trvání.
(Založen 15. 6. 1897).
K významnému jubileu byla vydána stručná publikace.
1998
V roce 1998 snad ani nebylo události, kterou by bylo
možno nazvat „událostí roku“. Významnou se takové
události blíží skutečnost, že správa Památníku AD má již
schválený projekt na další rozsáhlé úpravy památníku:
oplocení parku, úprava parkoviště, kácení a výsadby
v parku, květinová výzdoba, obnova pěšin, osazení
informačních tabulí, rozmístění laviček v parku,
osvětlení zámečku i parku pro slavnostní příležitosti,
přestavba „Sládkova“ domku s vjezdem do parku.
1999
Počet domů s přiděleným popisným číslem v obci
k 31. 12. 1999 - 134.
Mezi událostmi roku 1999 těžko najít nějakou pozitivní.
Těch negativních je hned několik.
Ztratil se zvon ze zvonice ve statku. Zřejmě pro své stáří
a uměleckou hodnotu se stal předmětem zájmu zlodějů.
Ti si pro něj přijeli s výsuvnou plošinou.
Stejný osud potkal i měděné okapy a svody na zámečku.
Dále byly vykradeny domy č.p. 126, 131 a 113.
Také událost ze 4. 8. 1999 není příjemná. Od sklízecí
techniky shořel lán pšenice - cca 30 ha. K ohni bylo povoláno 7 hasičských jednotek a byl zdolán až pozdě večer
téhož dne.
2000
Počet domů s přiděleným číslem popisným
k 31. 12. 200 - 135.
28. 10. 2000 - vysazena lípa pro „3.tisíciletí“ uprostřed
otočiště autobusů na návsi.
Proběhla také další etapa výstavby Památníku AD
- upravena příjezdová komunikace (asfalt), parkoviště,
oplocení. Největší změnu ale doznal „Sládkův“ domek,
přístavbou ve stejném slohu. V objektu jsou nyní
2 hostinské pokoje, prodejna občerstvení a suvenýrů,
veřejné záchodky a technické zázemí správy památníku.
2002
Počet domů s přiděleným číslem popisným
k 31. 12. 2002 - 136.
Konečně došlo na pamětní desku generála Kholla,
která při demolici hájovny po požáru byla provizorně

umístěna v areálu Památníku padlých z I. světové války.
Nyní byla deska vrácena na místo, kde dříve hájovna
stávala. Návrh na umístění desky a provedení pomníku
je dílem místního občana Jana Praislera - studenta
architektury, realizaci zajistila obec.
1. 6. 2002 - k 105. výročí hasičů na Vysoké setkání
hasičských sborů se soutěží v hasičských dovednostech
a pití piva.
Nemůžeme také nepřipomenout známý seriál
„Nemocnice na kraji města po 20. letech“ kde Vysoká,
její okolí a zámeček s parkem „hrají“ hned v několika
dílech.
2003
Počet domů s přiděleným číslem popisným - 139.
Opravena i část silnice Vysoká-Třebsko patřící obci
Třebsko a tak celá silnice je nová a v pořádku.
31. 5. 2003 slavnostně odhalena deska generála Kholla.
2004
Počet domů s přiděleným číslem popisným - 143.
20. 3. 2004 - první svatební obřad na zámečku.
Toho roku zahájena první jednání o centrálním vodovodu
a čištění splaškových vod.
Realizace akce „Dětské hřiště“
2005
Počet domů s přiděleným číslem popisným - 147.
V dubnu 2005 konečně zlikvidována letitá objížďka
pro nákladní auta silnice I. třídy č. 18 vedoucí přes obec
a doprava vrácena na původní trasu:
Příbram - Březové Hory - Bohutín - Rožmitál p. Tř.
Pro obec velká úleva.
28. 5. 2005 - 18:00 - 24:00 hod. „Muzejní noc“ v celém
areálu zámečku. Občerstvení, slavnostní osvětlení,
louče i pochodně, soubor koncertů s promítáním
filmů o A. Dvořákovi. Krásné počasí, účast cca 1500
hostů.
15. 6. 2005 odcizen přívěsný automobilový vozík Zdeňku
Duškovi č.p. 52. Krade se tedy dál, drzeji a takřka veřejně.
Škoda cca 10 tisíc Kč.
V prvním týdnu října je obec opět středem zájmu zlodějů
- navštívili celkem 5 usedlostí. Největší „ránu“ však udělali
u Jaroslava Lásky - krádeží vozu Škoda Octavia Combi
v hodnotě do 500 tisíc Kč.
2006
V závěru roku zakoupena dřevěná chata v hodnotě
100 tisíc Kč a umístěna u obecního úřadu jako místo
pro schůzky mládeže.
2007
Počet domů s přiděleným číslem popisným
k 31. 12. 2007 - 148.
Vydána publikace k 110. výročí HS Vysoká.
Na jaře 2007 byla vybudována podzemní nádrž na vodu
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na hřišti u OÚ a přivedena do ní voda z obecní studny
u prodejny.
18. 1. 2007 vichřice o rychlosti až 150 km/hod.
se přehnala obcí a jejím okolím. V důsledku toho
dlouhodobý výpadek elektrického proudu (14 hodin)
a obrovské škody v lesích okolo obce.
21. 3. 2007 od zazděného trámu v komíně došlo k požáru
u domu č.p. 89 - Marie Holá. Naštěstí byl požár
zpozorován včas a profesionálními hasiči z Příbrami
snadno zlikvidován.
2008
Počet domů s přiděleným číslem popisným
k 31. 12. 2008 - 149.
2009
Počet domů s přiděleným číslem popisným
k 31. 12. 2009 - 151.
2010
Počet domů s přiděleným číslem popisným
k 31. 12. 2010 - 152.
29. ledna 2010 ve věku nedožitých 48 let zemřel náhle
Josef Němec. Pan Josef Němec, rodák i trvale aktivní
občan, člen obecního zastupitelstva a první místostarosta
obce, od dětství činný hasič, dlouholetý velitel sboru
a v současné době i starosta HS Vysoká byl i všestranným
sportovcem, ale i dobrým, veselým společníkem při všech
akcích v obci.
4. 5. - 1. 6. 2010 již 42. ročník festivalu AD. Škoda,
že každým rokem se festival přesouvá z Vysoké
do Příbramě. Letos už na Vysoké není žádná akce k této
příležitosti.
4. 9. 2010 soutěž HS na Vysoké jako I. ročník Memoriálu
Josefa Němce.
2011
Počet domů s přiděleným popisným číslem
k 31. 12. 2011 - 152.
V únoru 2011 „Dvořákův dub“ padl. Na přelomu února
a března 2011 padl „Dvořákův dub“ u Rusalčina jezírka.
Padlý, osamocený obrovský dub na břehu jezírka
je v tuto chvíli nenahraditelnou ztrátou a proluku
po něm nebude možno hned tak zaplnit.
16. 12. 2011 od 17 hod. uspořádalo obecní zastupitelstvo
akci „Vánoční svařák“ - poprvé byl osvětlen vánoční
stříbrný smrk u obecního úřadu, pod nímž se akce
konala.
2012
Počet domů s přiděleným popisným číslem
k 31. 12. 2012 - 155.
2013
Monitorování rychlosti v obci.
V červnu a červenci opakovaně vykradena obecní
prodejna.
20. 10. 2013 po krásném dni se v podvečer přihnala

prudká bouře s lijákem. Blesk přitom zapálil dům č.p. 77
Radovana Hubeného. Dům vyhořel takřka do základů.
Místní občané uspořádali finanční anonymní sbírku
ve prospěch poškozeného. Její výnos 42 455 Kč byl také
6. 11. 2013 jmenovanému předán.
2014
Počet domů s přiděleným číslem popisným
k 31. 12. 2014 - 156.
8. 3. 2014 místní hasiči uspořádali před hasičskou
zbrojnicí pravou vesnickou zabíjačku a zabijačkové hody
se vším, co k tomu patří. Takové akce se už často nevidí,
proto patří zasloužený dík všem, kteří se na akci podíleli.
15. 3. 2014 v požehnaném věku nedožitých 102 let
zemřela nejstarší občanka obce paní Aloisie Kropáčková.
Nikdo v obci nepamatuje nikoho, kdo by se dožil
tak vysokého věku.
20. 6. 2014 skončila rozsáhlá rekonstrukce autobusové
čekárny na návsi. Krásná práce.
21. 6. 2014 sjezd rodáků v obci a představení obecních
symbolů - prapor a znak obce a prapor HS Vysoká.
Těmto pak přítomný kněz požehnal a posvětil je.
2015
4. 1. 2015 vysílala ČT na svém I. programu v hlavním
večerním vysílacím čase koprodukční životopisný film
o Antonínu Dvořákovi se zaměřením na pobyt mistra
na Vysoké. Film byl uveden pod názvem
„Americké dopisy“. Film, který byl v roce 2014 na Vysoké
natočen, byl pro většinu diváků zklamáním. Způsob
realizace epizod byl přinejmenším zvláštní.
6. 1. 2015 - Od tohoto dne je pro veřejnost otevřena
obecní knihovna v budově obecního úřadu.
Rámcově byla také v roce 2015 ukončena rekonstrukce
zateplení budovy obecního úřadu.
Na počátek bylo ,,vrženo“ projednávání a realizace akce
„kanalizace“ v důsledku odstoupení obce Třebsko
z projektu. Tato skutečnost znamená, že takřka vše,
co bylo dosud v akci „kanalizace a čistící stanice“
uděláno, musí být změněno - bude-li to vůbec možné.
2016
5. 3. 2016 pravá vesnická zabijačka - ročník 2. Zajímavá
akce hasičů s velkou účastí a vším, co k zabijačce patří:
polévky, ovar, jitrnice, prejt, zabijačkový guláš i pečené
maso. Akce od rána do noci. K pití pivo, rum, likéry, káva
i čaj. K tomu několik druhů sladkostí. Prostě akce pro
gurmány.
8. 3. 2016 Obec organizuje „U Cempírků“ MDŽ. Program:
divadelní představení, přednáška o kosmetice s ukázkami
líčení, občerstvení, květiny, tombola, volná zábava.
24. 7. 2016 v obci opět řádili vandalové. V nočních
hodinách vhodili do tří kontejnerů na tříděný odpad
v dolní části obce neznámou výbušninu, která kontejnery
rozmetala.
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1. 9. - 18. 9. 2016 náhlý odchod prodavačky znamenal
uzavření obecní prodejny.
10. 9. 2016 - 6.ročník hasičské soutěže „Memoriál
Josefa Němce“ na Vysoké. Po dohodě s rodinou pana
Němce 6. ročníkem Memoriál ukončen.

19. 9. 2016 opět otevřena obecní prodejna
27. 10. 2016 Drakiáda na Vysoké
22. 12. 2016 Vánoční setkání u vánočního stromku
od 18:00 hod. Účast cca 50 občanů. Počasí přálo.

KroniKáři a zastupitelé 1971 - 2016
Obecní kronikáři obce Vysoká u Pb
v letech 1971 - 2016
František Sadílek
1971 - 1985
Ivana Lásková
1986
Drahomíra Daňkovská 1987 - 1996
Václav Herold
1997 - 2017
Rady MNV a obecní zastupitelstva
Vysoká u Pb. v letech 1971 - 2016
1971
Josef Turek - předseda MNV
Karel Teska - tajemník MNV
František Sadílek - místopředseda
MNV
Ladma Rudolf, Tomášek Jindřich st. ,
Němec Josef, Bubla Ludvík, Láska Jaroslav - členové rady
1976
Josef Turek - předseda MNV
Karel Teska - tajemník MNV
František Sadílek
- místopředseda MNV
Jaroslav Láska, Tomášek Jindřich st.
- členové rady
1981
Josef Turek
- předseda MNV
František Sadílek
- místopředseda MNV
Jindřich Tomášek
- předseda finanční komise
Jaroslav Láska
- předseda kulturní komise
Jindřich Oktábec
- předseda komise pro výstavbu
Josef Vaníček - člen rady

1986
Josef Turek - předseda MNV
Franišek Sadílek
- místopředseda MNV
Karel Teska - tajemník MNV
Jindřich Tomášek
- předseda finanční komise
Jaroslav Láska
- předseda kulturní komise
Jindřich Oktábec
- předseda komise pro výstavbu
Josef Vaníček - člen rady
1990
Stanislav Herold - starosta
Jiří Kubát - místostarosta
Jindřich Tomášek - hospodář
Josef Fencl - zastupitel
Zdeněk Vaníček - zastupitel
Ivana Lásková - zastupitelka
Karel Šedivý - zastupitel
Drahomíra Daňkovská - zastupitelka
Jan Bejček - zastupitel
1994
Stanislav Herold - starosta
Jiří Kubát - místostarosta
Jindřich Tomášek - hospodář
Zdeněk Vaníček - zastupitel
Ivana Lásková - zastupitelka
Karel Šedivý - zastupitel
Drahomíra Daňkovská - zastupitelka
Jan Bejček - zastupitel
Josef Fencl - zastupitel
1998
Stanislav Herold - starosta
Josef Němec - místostarosta
Jindřich Tomášek - hospodář

Josef Fencl - zastupitel
Ivana Lásková - zastupitelka
Jan Bejček - zastupitel
Eva Karasová - zastupitelka
Věra Strnadová - zastupitelka
Zdeněk Vaníček - zastupitel
2002
Stanislav Herold - starosta
Josef Němec - místostarosta
Jindřich Tomášek - hospodář
Eva Karasová - zastupitelka
Miroslava Krejčová - zastupitelka
Ivana Lásková - zastupitelka
Věra Strnadová - zastupitelka
Zdeněk Vaníček - zastupitel
Josef Fencl - zastupitel
2006
Stanislav Herold - starosta
Josef Němec - 1.místostarosta
Karel Franěk - 2.místostarosta
Jindřich Tomášek - hospodář
Zdeněk Vaníček - zastupitel
Věra Strnadová - zastupitelka
Ivana Lásková - zastupitelka
Miroslava Krejčová - zastupitelka
Zdeněk Strnad - zastupitel
2010
Zdeněk Strnad - starosta
Karel Franěk - 1.místostarosta
Jindřich Tomášek - 2.místostarosta
Jana Krejčová - zastupitelka
Zdeněk Vaníček - zastupitel
Pavel Hruška - zastupitel
Jaroslav Láska - zastupitel
Zdeněk Dušek - zastupitel
Miroslav Černička - zastupitel
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2014
Zdeněk Strnad - starosta
Jaroslav Láska - 1.místostarosta
Ladislav Drozda - 2.místostarosta

Karel Franěk - zastupitel
Jana Krejčová - zastupitelka
Lucie Šímová - zastupitelka
Ivana Pospíšilová - zastupitelka

Ivo Chleboun - zastupitel
Ladislav Šabat - zastupitel

počet obYvatel obCe v leteCh 1971 – 2016
datum

počet obyvatel meziročně + -

datum

počet obyvatel meziročně + -

datum

počet obyvatel meziročně + -

1. 1. 1983

247

9

1. 1. 2004

281

3

-7

1. 1. 1984

244

-3

1. 1. 2005

287

6

269

-5

1. 1. 1985

252

8

1. 1. 2006

310

23

1. 1. 1974

264

-5

1. 1. 1986

247

-5

1. 1. 2007

319

9

1. 1. 1975

251

-13

1. 1. 1987

259

12

1. 1. 2008

324

5

1. 1. 2009

329

5

1. 1. 1976

247

-4

1. 1. 1997

229

-30
1. 1. 2010

339

10

1. 1. 2011

347

8

1. 1. 2012

338

-9

1. 1. 2013

338

0

1. 1. 1971

281

1. 1. 1972

274

1. 1. 1973

1. 1. 1977

240

-7

1. 1. 1998

231

2

1. 1. 1978

236

-4

1. 1. 1999

247

16

1. 1. 1979

237

1

1. 1. 2000

246

-1

1. 1. 1980

237

0

1. 1. 2001

256

10

1. 1. 2014

340

2

1. 1. 1981

239

2

1. 1. 2002

269

13

1. 1. 2015

341

1

1. 1. 1982

238

-1

1. 1. 2003

278

9

1. 1. 2016

341

0
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Všem,
kdo zapůjčili
své fotografie
a materiály
z rodinných alb
a knihoven,
patří velké
poděkování.
IP

