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V tomto čísle najdete

Vážení občané, vážení zastupitelé, dámy a pánové,
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Slovo starosty a místostarostů
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Zima je tady …
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dostává se Vám do rukou první číslo „Vysockého

Významná životní jubilea

3

občasníku“, který bude nástrojem

Vánoční kulturní program

4

pro

předávání

informací o dění v obci. Jak jsem již zmínil, jedná se o

Hasičský sbor

5

první číslo a tak věřím, že v následujících vydáních

Děje se …

6

bude vždy co zlepšovat.
Jak jste již byli informování tak máme opět devět nově

V současné době nám zbývají poslední 3 roky

zvolených zastupitelů naší obce, kteří 10.11.2010

čerpání finančních prostředků z fondů Evropské

podle § 84 odst.2 písm. m) zákona o obcích zvolili

unie z rozpočtového období let 2007-2013. Je

obsazení Obecního úřadu následovně:

prvořadým úkolem začít čerpat z těchto fondů, jak
to

jen

bude

možné.

Zvláště

v

době,

kdy

Zdeněk Strnad

neuvolněný starosta

hospodářská krize sice poněkud ztrácí svoji sílu,

MUDr. Karek Franěk

1. neuvolněný místostarosta

ale nadále trvá, nemůžeme příliš počítat s přemírou

Jindřich Tomášek

2. neuvolněný místostarosta

prostředků od Krajského úřadu nebo českého
státu.

Předsedou kontrolního výboru byl zvolen Pavel Hruška.

Projekty nového zastupitelstva obce jsou nyní ve

Členy kontrolního výboru jsou Zdeněk Dušek a Lucie

fázi příprav a není možné je nyní presentovat jako

Němcová. Předsedkyní finančního výboru byla zvolena

ucelený seznam projektů. Dovolte nám, abychom

Ing. Jana Krejčová, členy finančního výboru jsou

tedy

Miroslav

Předsedou

rozpracovaném stavu. Jsou to právě ty projekty,

sociálního výboru byl zvolen Jaroslav Láska a členy

které budou podpořeny z evropských, státních

sociálního výboru jsou Zdeněk Vaníček a Markéta

nebo jiných zdrojů, které nyní hledáme:

Kolínová.

1. Čistírna odpadních vod - cílem je revize

Byl položen zákonný základ pro to, aby orgány obce

stávajícího stavu rozpracovanosti projektu v rámci

Vysoká u Příbramě mohly po komunálních volbách

Svazku obcí Antonín Dvořák tak, aby byla zajištěna

2010 opět fungovat a pracovat ku prospěchu obce i

kontinuita

všech jejich občanů. Úvodem chci poděkovat všem

2. Příprava změny územního plánu obce dle

zastupitelům, kteří se v právě uplynulém volebním

připomínek a žádostí občanů, které stále pří-

období podíleli na rozhodování zastupitelstva obce.

jímáme.

Poděkování jim patří nejen za práci pro obec, ale také

3. Oprava a rozšíření místních komunikací společně

za to, že jednání zastupitelstva obce vždy provázel

s veřejným osvětlením.

duch spolupráce a společné snahy o rozvoj obce a

Mezi

jejího zvelebení.

samozřejmě nadále zůstává i již opakované téma

Rádi bychom Vás nyní ve stručnosti seznámili, co čeká

„statek“.

dle našeho názoru naší obec ve volebním období, do

komunikace s majiteli nemovitostí a

kterého právě vstupujeme. Úkolů, které nás čekají, je

pozemků, kteří již druhým rokem po opakovaných

Černička

a

Václav

Jančar.

zmínili

projekty,

přípravy

prioritami

a

jsme

případné

budoucích

převzali

v

realizace.

obecních

aktivit

Jedním z klíčových kroků je obnova

celá dlouhá řada a není možné je nyní všechny výzvách Obce,
neodpovídají.

jmenovat. Zastavíme se tedy jen u některých z nich.

které

Městského

a

přilehlých

Krajského

úřadu
-ZS-
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Slovo starosty

bych Vás ujistil, že svou funkci beru zodpovědně,
takže udělám vše co je v mých silách. Považuji to za
samozřejmé, a proto nebudu nic slibovat. Rád bych
chtěl do rozhodování o dalším vývoji obce co nejvíce

Vážení spoluobčané,

vtáhnout Vás občany a odbornou veřejnost. Ať už
Jmenuji se Zdeněk Strnad a je mi 35 let. Ve Vysoké

vytvořením tzv. osadních výborů nebo pravidelnými

u Příbramě jsem vyrůstal a i přes svých několik

setkáváními

„odletů“ z této vesnice jsem se opět letos v létě

zastupitelstva. K tomu patří i maximální možná

natrvalo vrátil do obce s celou svou rodinou.

transparentnost a otevřený přístup k informacím

Dovolte abych ve stručnosti popsal svou osobu.

obce. Obec chci rozpohybovat jasně nastavenými

Nejsem a nikdy jsem nebyl v žádné politické straně,

pravidly spravedlivými pro všechny. Ne bezhlavým

vždy jsem se snažil být nezávislý a udělat si na vše

zadlužováním. To je přípustné pouze při výjimečné

svůj vlastní názor. Nemám rád pomlouvání za zády

příležitosti

a podbízení se, říkám lidem pravdu do očí a totéž

rozhodnutí však bude na nás na všech.

na

a

veřejných

pouze

zasedáních

v rozumné

obecního

míře.

Každé

vyžaduji od ostatních. V současné době pracuji jako
OSVČ v oboru informačních technologii. V minulém

Dovolte mi tedy Vám vše popřát krásné Vánoce a

volebním

šťastný Nový rok a budu se těšit na spolupráci nejen

období

jsem

působil

v

obecním

zastupitelstvu jako člen finanční komise. Papír

v následujícím roce.

snese hodně, a proto je velice snadné navymýšlet si
a naslibovat, co vše udělám pro blaho obce a rád
Zdeněk Strnad

Slovo 1. místostarosty
Vážení spoluobčané,
jste nám dali ve volbách. Máme velké plány co
Držíte v ruce první číslo našeho zpravodaje

všechno by se dalo v obci zlepšit, tak aby se z

určeného

Vysoké

vám, kteří žijete v malé, ale svým

stala

jedna

z

nejlepších

obcí

ve

významem velké Dvořákově Vysoké u Příbramě.

středních Čechách. Chtěli bychom, aby vás

Když jsem si Vysokou vybral před šesti lety jako

tento zpravodaj vždy informoval o tom, co se v

místo, kde postavím dům a kde bude žít moje

obci děje, na čem zastupitelstvo pracuje, jaké

rodina, líbilo se mi zde , ale netušil jsem, jak moc

se chystají akce. Rádi bychom představili práci

mi přiroste k srdci. Romantický zámeček v kterém

i jednotlivé členy zastupitelstva a snad vás i

je umístěn památník Antonína Dvořáka, zadumaná

trochu pobavili. Doufáme, že se nám to alespoň

a tichá vila Rusalka, krásný pohled na

trochu podaří.

zvlněnou

krajinu středních Čech, kdy z údolí vystupuje z
mlhy věž kostelíka v Třebsku, to jsou pohledy,

Závěrem bych vám chtěl popřát krásné vánoce

které všichni znáte a pro které se nám na Vysoké

a příjemné čtení

líbí. A přidáme-li k tomu ještě výborné pivo a
speciality v hospodě u Cempírka a dobrosrdečnost
místních obyvatel, není co řešit.
Velmi si v zastupitelstvu vážíme důvěry , kterou

MUDr. Karel Franěk

Vysocký občasník
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Slovo 2. místostarosty

mnoho zkušeností, které rád postupně předám
některému členovi zastupitelstva. Jak se ukazuje,

Vážení spoluobčané,

mladý kolektiv zastupitelstva má mnoho dobrých
připomínek a názorů na vylepšení prostředí obce,

doufám, že jsem téměř všem na Vysoké znám, neboť

což je jeden z prvořadých úkolů. Rádi přivítáme

Vysoká je moji rodnou obcí. Vystudoval jsem 11-ti

veškeré náměty a připomínky, které budeme jak na

letou střední školu v Příbrami a po té Střední

pracovním jednání zastupitelstva, tak i na veřejných

zdravotnickou školu v Plzni. Nastoupil jsem do České

schůzích řešit.

pojišťovny Příbram, kde jsem pracoval v různých

Závěrem bych chtěl poděkovat všem voličům, kteří

funkcích až do odchodu do invalidního důchodu. V

mi dali svůj hlas a současně popřát příjemné prožití

zastupitelstvu obce pracuji téměř 40 let, z čehož 20

vánočních svátků a do roku 2011 především pevné

let jako finanční pracovník. Za ta léta jsem získal

zdraví a pohodu.
Jindřich Tomášek

Zima je tady …
S příchodem zimy a přívalem sněhové nadílky se snaží

nedalo vybudovat parkovací stání na vlastním

obec zajišťovat za pomoci p.Andrýska

pozemku a tím zamezit vznikajícím problémům a

sjízdnost komunikací na Vysoké.

a

p.Němce

Věřte, je to vcelku

přispět i takto k celkové bezpečnosti nás všech.

nelehká práce z hlediska odbornosti a zkušeností. Je

Závěrem bychom chtěli říci, že ne vždy úklid sněhu

třeba ocenit i to, že když většina z nás ještě spí, oni již

může probíhat dle představ každého z nás, a proto

pracují

rádi přivítáme veškeré osobní připomínky a náměty

na odklízení sněhu. Tímto bychom chtěli

apelovat na naše občany, aby jim tuto práci neztěžovali

vedoucí ke zlepšení.

a snažili se jim jí ulehčit a zjednodušit. Máme na mysli

Zcela na závěr: “ I sníh (především dětem) přináší

především parkování osobních vozidel na veřejném

veselí a radost a k zimnímu období patří ! “
-JL-

prostranství. Na Vysoké není stavení, u kterého by se

Významná životní jubilea občanů obce v období od října
do prosince tohoto roku
V říjnu
Tímto všem jmenovaným
Vážená paní Karolína Karasová

přejeme

Vážený pan František Sadílek

osobní pohodu
a do dalších let

V prosinci

pevné zdraví.

Vážená paní Marie Puchernová
Vážená paní Anna Sadilová

Obecní zastupitelstvo

Vážená paní Marie Lišková
-JL-

Vysocký občasník
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Vánoční kulturní program
15.12.2010

St

Spolek Salamadr – zpívání koled

Galerie Záměček

15:00

19.12.2010

Ne

Zpívání koled v Pražské ulici

u sv. Václava

10:00

21.12.2010

Út

Vernisáž výstavy betlémů

Svatá Hora

16:00

Výstava betlémů

Svatá Hora

10:00 – 16:00

22.12.-2.2.
22.12.2010

St

Přenesení betlémského světla

Svatá Hora

18:00

24.12.2010

Pá

Štědrý den – rorátní mše

Svatá Hora

06:00

24.12.2010

Pá

Zpívání koled

Svatá Hora

14:00

24.12.2010

Pá

Štědrovečerní mše

Svatá Hora

16:00

24.12.2010

Pá

Štědrovečerní vytrubování před kostelem sv. Vojtěcha

24.12.2010

Pá

Slavnostní zahájení vánoční mše trubači před kostelem
Nanebevzetí Panny Marie v Třebsku

24.12.2010

Pá

17:30
20:30

Vánoční mše v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Třebsku 21:00

-JK-
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Vysocký občasník

Hasičský sbor
Jako starosta hasičů zdravím v tomto příspěvku Odměnou za celoroční hasičskou činnost byl
všechny členy HS a občany žijící v naší obci. Letošní vydařený cyklistický víkend na Lipně s rodinnými
rok byl pro náš sbor zlomový, neboť nás nečekaně příslušníky.
začátkem roku opustili dva velmi dobří kamarádi a V tomto roce ještě proběhne Výroční valná
hasiči.
hromada, která se bude konat dne 18.12.2010
Tímto bych se k jejich vzpomínce, ještě jednou na v sále U Cempírku, po které bude následovat
chvíli vrátil a připomenul jejich velice aktivní působení taneční party. Na tu jste všichni srdečně zváni.
v hasičském sboru,
za což jim patří veliké díky:
Kluci, nikdy nezapomeneme!

Závěrem přeji všem spokojené a klidné vánoční
svátky a do nového roku 2011 pevné zdraví, hodně

Z pověření funkce bych chtěl poděkovat vedení i

štěstí, rodinné a hlavně hasičské pohody.

členům hasičského sboru za:

ZDAR HASICKÉMU SBORU



hojnou účast a perfektní spolupráci při
organizaci prvního ročníku

Zdeněk Vaníček

„Memoriál Josefa Němce“

starosta hasičů



pravidelné nácviky a bojovnost v soutěžích



četnou účast na nejrůznějších brigádách



zprostředkování koupě hasičského vozu,

-ZV-

opravu, údržbu a výhodného prodeje
původního vozidla


pomoc při organizování povinných i zábavných
akcí



vstřícnost a finanční pomoc Obecnímu úřadu
Vysoká

„Hasičský sbor Vysoká tímto děkuje všem občanům, kteří přispěli železným odpadem při
sběru šrotu,
který se konal v neděli dne 10.10.2010.
Takto pomáháte - díky následnému finančnímu zisku,
udržet náš hasičský sbor v činnosti.
Díky!
-JL-
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Vysocký občasník
Jazykový klub

Děje se …

Stejně jako se snažíme o vytvoření hudebně laděné
volnočasé aktivity v obci, tak i v oblasti jazykového
vzdělání bychom rádi připravili nabídky minimálně

Sociální příspěvek
V prosinci bylo vyhověno 10-ti žádostem o sociální
příspěvek a bylo vyplaceno rovnoměrně 1.400 Kč na
žadatele.

Dále

byl

schválen

potravinový

balíček

v hodnotě 1.000 pro bývalého občana obce, který dnes
již žije v domově pro seniory v Rožmitále p. Tř.

–ZS-

Vysoká je spojena se jménem nejznámějšího českého
hudebního skladatele Antonína Dvořáka. Je jedním z
významných kulturních míst středočeského kraje. Proto
se zastupitelstvo rozhodlo podporovat výuku hudby pro
děti a dospělé. Projektu se ujala paní Mgr Pavlína
Hašlová a od února 2011 bude vždy v pátek probíhat
výuka na hudební nástroje a hudební nauka v prostorách
obecního úřadu. Zatím tedy bude možné učit se hrát na
tahací

harmoniku/akordeon/

a

klávesy

jazyka pro všechny věkové kategorie. Pokud byste
měli zájem nám pomoci něco takového vybudovat
tak nám neváhejte napsat. Zimní večery jsou
dlouhé a tak proč si je nezkrátit právě touto
formou.

Hudební škola ve Vysoké u Příbramě

klavír,

v podobě Anglického, Německého a Španělského

/

Keyboard/. Plánuje se, že v případě zájmu o tento
projekt vznikne z dětí , které budou mít zájem o hudbu ,
malá hudební skupina, která by koncertovala v obci při
různých významnějších příležitostech. Malí i velcí tak
mají možnost naučit se přímo v naší obci hrát na

-ZS-

Obecní prodejna
Mrzí nás, že provozovatel prodejny pan Saláth
jednostranně ukončil víkendový prodej údajně z
důvodu nerentability. Zastupitelstvo se bude situací
s

prodejnou

zabývat.

Prioritou

je

zachování

obecní prodejny ve Vysoké, kde zejména pro starší
spoluobčany má tato prodejna nezastupitelnou
úlohu i s ohledem na špatná autobusová spojení s
Příbramí. Domníváme se , že podmínky za kterých
mohou provozovatelé v obecní prodejně podnikat
jsou velice slušné a zejména v letních měsících
musí být tato činnost jistě rentabilní.

-KF-

V případě náledí či ledovky

hudební nástroj , rodičům pak odpadá nutnost dovážení Jistě každý z Vás zná žluté zásobníky na posypový
dětí do hudební školy v Příbrami. Výuka bude zahájena materiál, které jsou po vsi veřejně přístupné. Tyto
1.2.2011. Přihlášky s názvem nástroje o který by jste

zásobníky jsou pro nás všechny, a proto neváhejte

měli zájem, je možno zaslat na e-mail

tento

posyp

v případě

potřeby

použít

na

nejpozději

zabezpečení kluzkého úseku obecní komunikace.

do 20.1.2011. Veškeré dotazy zodpoví přímo Mgr.

V případě, že naberete poslední lopatu posypového

Hašlová. Bude-li zájem o tento projekt , plánujeme pak

materiálu, prosím informujte nás na 777 600 144,

od září 2011 rozšířit výuku ještě o další hudební

a my zajistíme aby posyp byl doplněn – zásobu

nástroje.

máme značnou. Děkujeme za spolupráci.

hudebniskola-vysokaupribrame@seznam.cz

-KF-

V případě nouze a potřeby vyproštění zapadlého
osobního automobilu je

Nové webové stránky
Vysoká připravuje nové webové stránky. Projektu se ujal
Zdeněk

Dušek.

Na

webových

stránkách

budou

zveřejňovány zápisy z jednání zastupitelstva, bude zde
fungovat úřední deska a též zde budete informováni o

možné

využít

placené

služby obecního traktoru – možno domluvit u pana
Andrýska na telefonu 606 881 608 (cena 150
Kč/15 minut)

-JL-

různých akcích a co se v obci děje. Pokud chcete být

Něco pro zdraví

informováni elektronicky zašlete nám prosím Váš email

Můžete využít sportovně zařízenou část Obecního

na který Vás můžeme kontaktovat. Email obce je uveden

úřadu, která slouží zdarma k vyžití občanů. Již delší

v záhlaví první stránky tohoto vydání.

dobu jsou zde zavedená cvičení pro ženy při hudbě

-ZS-

a to každé pondělí a středu od 19 hodin.

-JL-
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Slovo závěrem
Pokud jste dočetli až sem, tak je to známka toho, že o takovýto plátek máte zájem. Rádi bychom připomněli,
že vítáme jakékoliv příspěvky a náměty do našeho zpravodaje. Pokud máte nějaké podněty, chtěli byste
napsat

článek

apod.,

zasílejte

své

příspěvky

do

dalšího

snad

již

jarního

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.

Přejeme Vám krásné vánoce, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti
a úspěchů v roce 2011.
Zastupitelstvo
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)
Tel.

318618251 (pouze v úředních hodinách)

starosta: 777600144, 1.místostarosta: 605789134, 2.místostarosta 606792865
email: obec.vysoka@seznam.cz, www.vysokaupribrame.webnode.cz

