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Na úvod
Pokaţdé,

V tomto čísle najdete

kdyţ

se

začínám

zaobírat

přípravou

Dnes jsem namísto proslovu vybral téma nám všem

Na úvod
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Cyklistika v obci
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blízké, rodný jazyk. Četl jsem na internetu příspěvek,

Sportovní a jiné výkony

4

který opěvuje náš jazyk mateřský. Autor v něm

Dění kolem nás

5

ubezpečuje čtenáře o tom, ţe čeština je jazyk vskutku

Plány a přání

6

O čem obec rozhodla

7

Obec a obecní symboly II

8

Dění nejen na „zámečku“

9

Vysockého občasníku, přemýšlím, jaký zvolit úvod.

nádherný. A má pravdu. Zkusím Vás o tom také
přesvědčit. Doma s touto teorii určitě neuspěji,
protoţe nejen manţelka, ale známí kolem nás, kteří
nemají češtinu jako mateřský jazyk, si myslí, ţe

Ţivotní jubilea a závěr
Dárek

10

čeština není jazyk, ale vrozená vada, protoţe nejen ţe
si lámou jazyk slovy na „ř“, zápasí se

sedmi

pády,

absolutně nechápou, ţe slova Praha a Praze se vztahují
k jednomu městu...

Kdyţ se ale zamyslíme, zcela

i další: „Fešná paní volá: Má málo vína pan šéf ?“

určitě dospějeme k závěru, jak krásná a poťouchlá je

„Do chladu si masa mísu dal Chod.“

řeč, kterou

A co teprve jazykolamy ? Nebudu se zmiňovat o

uţíváme běţně a většinou

naprosto

bezmyšlenkovitě.

těch „ohraných“, ale

S češtinou jdou dělat
například

líbí

všelijaké kousky... Jak se vám

nejdelší

věta

sloţená

pouze

ze

jak se poperete s tímhle ?

„Rozprostovlasatila-li
Nabuchodonozora

či

se

dcera

krále

nerozprostovlasatila-li

se

souhlásek? „Smrţ pln skvrn zvlhl z mlh.“

dcera krále Nabuchodonozora?“ „Kolouch, kohout

Rekordmanem ve slovech bez samohlásek je sloveso

s mouchou mnohou s hloupou chloubou houpou

„scvrnkls“.

nohou, plavou dlouhou strouhou ouzkou, chroupou

Naopak všechny samohlásky jsou pěkně poskládané (i

oukrop s pouhou houskou.“

v učebnicovém

Mohl bych popsat v rámci nevšednosti naší krásné

pořadí) ve slovech „mateřídoušky“,

„dvacetikoruny“.

řeči několik stránek, ale myslím, ţe to dnes na

Určit přesně, které slovo je v češtině nejdelší, údajně

úvod stačí. Opusťme tedy náš úţasný český jazyk a

nelze.

vrhněme se na aktuální informace od nás pro Vás.

Ale

k

favoritům

určitě

patří

i

„nejneobhospodařovávatelnějšími“.
Zajímavé je také opakování stejných slabik, nemusí to

V tomto

vţdy znamenat, ţe se dotyčný zakoktal, třeba si

informovali o dění nejen v obci od posledního

zrovna jen

vydání našeho občasníku, zabrouzdali do historie

hraje s češtinou: Ulili-li liliputáni oheň

čísle

bychom

Vás

rádi

souhrnně

včas, zabránili poţáru. (5x) Nebudou se štítiti títi Ti

obce, provedli

ti tiší špehové do vazu? (8x)

úspěšného roku zastupitelstva obce a v neposlední

Naši rodnou řeč také zdobí největší
existují slova, ve kterých se

počet háčků,

jich objeví i pět:

malou

řadě Vás informovali, co se bude v obci konat před
Vánoci a co připravujeme v příštím roce.

„Nejztřeštěnější, přesvědčivější apod.“
Zajímavým úkazem je zcela jistě palindrom. Jedná se
o věty (slova i melodie), které lze číst z obou stran.
Neznámější je určitě „Kobyla má malý bok“. Jsou tu ale

rekapitulaci, věříme, ţe

Zdeněk Strnad, starosta
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Slovo 1. místostarosty

především

o

jednání

se

zástupci

izraelského

vlastníka ruiny statku a okolních pozemků. Schůzek
proběhlo několik, byly z naší strany myslím velmi

Po

delší

odmlce

Vysockého

jsme

občasníku,

tu

s

dalším

tentokrát

v

vydáním

profesionálně připraveny a vedeny. Bohuţel po roce

adventním

jednání jsme se nedostali v podstatě dále neţ jsme

předvánočním čase. V listopadu uplynul rok, co

věděli na začátku a statek zde zůstává i nadále

jsme byli zvoleni do zastupitelstva na naši malou

nebezpečným místem, kde hrozí zřícení střech a zdí.

Vysockou radnici, a tak je snad ta správná chvíle

Zde bych chtěl apelovat hlavně na všechny rodiče ,

ohlédnout se zpět, co se podařilo ze smělých plánů

aby důrazně zakázali svým dětem přístup do statku,

a co ne. Věřte , ţe není jednoduché najít čas i

je to tam opravdu nebezpečné. O situaci na našem

nadšení pro uskutečnění nových projektů v situaci ,

statku informovala jiţ i MF Dnes v minulém měsíci.

kdy státní správa zatěţuje malé obce nárůstem
další a další administrativy. Přesto myslím , ţe se

Jedinou

pár věcí podařilo, i kdyţ úplně spokojeni nejsme a

zdokumentovaná všechna jednání do maximálního

ani nemůţeme být.

detailu

pozitivní
a

zápisy

věcí
z

tak

jednání,

je,

ţe

včetně

máme
úkolů

a

odpovědností, podepsané i izraelskou stranou, která
Pod zámečkem se vybudovala nová asfaltová

se zavázala, ţe věc ze statkem dořeší. Z jejich strany

komunikace, a i kdyţ si tato akce našla své kritiky,

dosud k ţádné aktivitě nedošlo, i přesto, ţe v říjnu

myslím ţe ve finále jde jistě o přínos a zlepšení

měla být zahájena kompletní demolice objektu. To

stavu oproti minulosti. Podstatně se zlepšila úroveň

je důleţité hlavně do budoucna, kdy to opravňuje

webových stránek s vlastní doménou. V obci se

obecní úřad začít jednat tak, aby byl nebezpečný

provedla revitalizace některých zelených ploch -

objekt zajištěn příkazem úřadů. To je tedy úkol ,

před obecním úřadem a před obecní prodejnou.

který si zastupitelstvo ponese do dalšího roku a

Podařilo se zajistit další provoz obecní prodejny,

jehoţ řešení nebude určitě jednoduché i z právního

doufáme ţe ke spokojenosti občanů, kteří jí

hlediska a ani levné. Přesto jsme odhodláni s tím

vyuţívají. Jednu chvíli situace vypadala, ţe budeme

něco dělat.

muset

obecní

prodejnu

zrušit,

neboť

získat

nájemce není v době hypermarketů v Příbrami
vůbec jednoduché. Podařilo se vstoupit do sdruţení

Na závěr

obcí

Vánoce,

regionu

Podbrdska

a

ve

spolupráci

se

sdruţením se stát součástí Fabiánovy naučné stezky
s umístěním informační tabule s mapou v blízkosti
hospody U Cempírka. Rozšířila se síť veřejného
osvětlení. Upravily se plochy na dětském hřišti pod
klouzačkou

a

houpačkami,

kdy

bahniště

bylo

nahrazeno umělým povrchem a věřím , ţe tuto
změnu

maminky

přivítaly.

Současně

probíhají

drobné opravné práce v okolí obecního úřadu,
obecní prodejny, opravují se dlaţby, omítky apod.
To jsou všechno věci, které se povedly, jsou vidět
a člověk z nich můţe mít radost. Nemálo energie
nás však stály záleţitosti, které vidět nejsou a kde
jsme přesto s vedením obce strávili dost času. Jde

bych

Vám chtěl všem popřát krásné

pěkné proţití adventního období

lékař všem pevné zdraví.
MUDr Karel Franěk, 1. místostarosta

a jako
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Cyklistické putování po

otevírat a na konci léta uzavírat. Není to jen o tom,

Fabiánově naučné stezce se
vydařilo

také můţeme pohovořit s občany a pokusit se pro

ţe se všichni při příjemné atmosféře svezeme, ale

Dne 25.9.2011 se konalo avizované cyklistické
putování

po

Fabiánově

naučné

stezce,

ně něco udělat. Přece jen neformální atmosféra
umoţní

více

neţ

protokol

jednání

obecních

zastupitelstev.
-MM-

tedy

projektu, který na počátku léta realizoval Svazek
obcí podbrdského regionu se sídlem v Bohutíně,
jehoţ jsme jako obec od září členy.
Díky podpoře příbramských médií a informačních
portálů se podařilo nalákat a pozvat co nejvíce
návštěvníků, takţe celé akce se zúčastnilo na 60
aktivních účastníků nejen z řad zastupitelstev obcí,
ale zejména občanů. Někteří sice neprojeli stezku
celou, ale projeli alespoň její část. Průjezd celé
stezky probíhal dle plánu, takţe skutečně při startu,
který proběhl ve Vysoké u Příbrami, kde vedení
obce

připravilo

pro

všechny

snídani,

jsme

pokračovali do památníku Antonína Dvořáka v téţe
obci. Díky přednesu ředitelky muzea Mgr. Vladimíry
Šplíchalové jsme se všichni dozvěděli o historii

Jiný pohled na cyklistiku

památníku a po slavnostním přípitku jsme se vydali
dále skrz Bohutín, Podlesí, Lhotu u Příbrami aţ do

Vysoká

Trhových Dušníků, kde pro všechny účastníky bylo

kulturního významu a s tím určitě souvisí , ţe je

připraveno lehké občerstvení pro putování dále, aţ

místem často navštěvovaným v letních měsících na

jsme dorazili na zaslouţený závěr našeho putování

kole. Proč by se jinak do toho kopce někdo

do Křešína, kde místní vedení obce pro nás

škrábal? Láká určitě nejen Antonín Dvořák, ale i

připravilo závěrečné občerstvení.

hostinec u Cempírka, kde končí mnohé cyklistické

Během cesty a zastávek na ní se nám podařilo

výlety. Na Vysoké je zkrátka krásně. I v řadách

probrat i několik témat, které naše spoluobčany

občanů Vysoké je spousta fanoušků cyklistiky a

trápí a se kterými coby jejich volení zástupci máme

aktivních

co do činění. Všichni jsme se například shodli, ţe je

podpořila tyto volnočasové aktivity, a tak je tady

potřeba ochránit Brdy před zájmy různých lobbistů

nápad zaloţit v příštím roce Cyklo- klub Vysoká

a

pro bikery všeho věku a úrovně. Máme představu,

jejich

nezodpovědným

přístupem

k

území,

u

Příbramě

kolařů,

je místem

bikerů

atd.

nesporného

Obec

by

ráda

kterého si všichni váţíme a ţe skutečně trváme na

ţe by

tom, aby armáda ustoupila od záměru opustit VÚ

vyjíţďky – nejen do okolí ale i zájezdy do jiných

Brdy. Současně jsme si vyměnili i zkušenosti s

cyklisticky zajímavých regionů, podporoval by účast

různým dotačními tituly, takţe snad ve zbytku

závodnicky

tohoto roku a v roce příštím budou snahy obecních

mladými) na amatérských závodech, jako je např.

zastupitelstev

Kolo pro ţivot apod. Obec můţe na leccos přispět a

o

získání

dotačních

prostředků

cyklo-klub organizoval některé společné

naladěných

bikerů

(zejména

mezi

úspěšnější.

rozpočtovat na tyto volno-časové aktivity určité

Na zpáteční cestě ve speciálním vagónu, který nám

peníze.

zabezpečily České dráhy jsme se tak shodli, ţe se

podobně naladěných lidí, kteří mají rádi sport , kolo

pokusíme z tohoto putování udělat tradici a nejlépe

a bydlí navíc v jedné vesnici .

Fabiánovu naučnou stezku na začátku jara budeme

Hlavním

cílem

je

však

setkávání

-KF-
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Na Vysokou jsme přijeli okolo půl osmé. Zde bylo

2. ročník MEMORIÁLU
JOSEFA NĚMCE

zarezervováno posezení s občerstvením a hudbou
v místním pohostinství U Cempírků. Celodenní akce

se konal v obci dne 17/9/2011 v odpoledních

byla velice zdařilá a skončila pozdě večer.

hodinách. Ze zúčastněných 6 druţstev SDH z
okolních obcí si první místo vybojovali s rekordním
časem 16,73s místní hasiči a tím získali vedle
prvního místa i putovní pohár MEMORIÁLU JOSEFA
NĚMCE, který je k vidění v místním hostinci.
Jménem ZO děkujeme SDH ve Vysoké za výbornou
reprezentaci!

-ZD-

Vzpomínka na dětský den
Poslední květnovou neděli t.j. 28.5.2011 se na
dětském hřišti uskutečnil jiţ tradiční dětský den.
Sešlo se zde 45 dětí a asi 30 dospělých. Počasí
vcelku přálo,

a tak si všichni zasoutěţili , uţili

legraci a na závěr shlédli ukázku poslušnosti psí
fenky "Ejmi" s jejími štěňaty. Všichni , kteří na hřiště
přišli , proţili hezké dopoledne ,a tak jsme rádi, ţe
se

darované ceny.

aneb kde se pivo vaří, tam
se dobře daří …
Dne 22.10.2011 pořádali místní dobrovolní hasiči
z Vysoké u Příbramě zájezd do Plzně. Tento zájezd
měl velký ohlas, neboť se ho zúčastnilo 43 občanů.
Starém Plzenci, kde jsme

navštívili závod na výrobu sektu. Po prohlídce byla
ochutnávka

třech

druhů

sektu,

coţ

ocenily

především ţeny. Následně jsme autobusem zajeli
do restaurace na Spilce v Plzeňském pivovaru. Po
obědě

následovala

prohlídka

pivovaru

a

ochutnávka nefiltrovaného piva.
Po této exkurzi s výkladem byla naplánována ještě
prohlídka pivovarského muzea. Té se jiţ

všichni

nezúčastnili, neboť někteří zašli opět do restaurace
na Spilce, na skvělé

Plzeňské pivo. Cestou domů

panovala v autobuse veselá nálada.

den

vydařil.

Dík

patří

všem

dobrovolníkům za jejich pomoc a sponzorům za

Společný výlet do Plzně,

Zájezd se započal ve

dětský

-JL-
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Dění kolem nás …

části "Pod lečí". Zakladatel skládky, jehoţ jméno

Statek a jeho osud jsou stále na programu dne a

ţe tento druh odpadu lesu neublíţí, ale opak je

obec pokračuje v jednáních s majiteli, firmou Real

pravdou. Mnoţství odpadu, které tam za velice

Innovation, s.r.o. a jejich zástupci, na řešení

krátkou dobu bylo dovezeno je takové, ţe během

bezodkladně nutných kroků k zajištění objektu. Jak

obecní brigády z malé části lesa byly odvezeny 3

bylo jiţ zmíněno, tak objekt se stává pro děti a

velké valníky tohoto

mládeţ místem pro „kratochvíli“. Prosíme tedy ještě

ukázalo, tak pod hromadami zahradního odpadu

jednou rodiče, aby své děti poučili o ţivotu

bylo

ohroţujícím riziku uvnitř tohoto objektu.

stavebního materiálu a dalších překvapení!

nemůţeme bohuţel zveřejnit, se zřejmě domníval,

-ZSBohuţel

s výše

uvedeným

faktem

souvisí

často

s přicházející

pohybují
zimou

cizí

lidé

a

objekt

můţe

stát

úkrytem

i
se

pro

kohokoliv. Bohuţel i v nočních hodinách, kdy je
obec zakryta do tmy, se z objektu začaly ozývat
zvuky, které by toto mohly potvrzovat.

v tomto vydání. Během posledních měsíců byly
hlášeny celkem 4 případy nočních krádeţí a jeden
nezdařený pokus o vniknutí do objektu ÚKZÚZ.
mají

společné

jméno

osoby, protoţe se jedná o sběratele měděných
okapů a jiných výrobků z tohoto materiálu. Dále je
zde jeden případ denního vloupání a krádeţe peněz
a šperků. Rádi bychom se mýlili, ale opět jistá
spojitost s moţným pobytem nechtěných občanů ve
statku zde můţe být. Obec nechá objekt prověřit
policií,

abychom

případný

problém

zachytili

v počátku a neměli zde druhou „Miladu“ (Vila Milada
, od 90. let známá jako squat Milada, se nachází v
praţské městské části Praha 8). I přesto, ţe obec jiţ
činí kroky, poţádáme i Vás, občany, o spolupráci a
v případě jakéhokoliv podezření nás kontaktujte.

obci se objevila černá skládka odpadu nejen z
podzimních zahrádek v podobě vyřezaných větví
králíkáren,
ostatního

okrasných

stromů,

podestýlky

z

pařezy, sezonní okrasné květiny a
přírodního

odpadu,

ale

i

plastu,

ale pokud si sami přestaneme váţit společného
prostoru vně našich krásně upravených zahrad a
předzahrádek, tak obec bude muset přistoupit k
přestupkovému řízení, (Přestupkem je zaviněné
jednání,

které

porušuje

nebo

ohroţuje

zájem

společnosti a je za přestupek výslovně označeno v
zákoně č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění

právních předpisů anebo o trestný čin.) protoţe
zastupitelstvo obce není obecní úklidovou četou,
která by toto lehkomyslné konání tiše přecházela
brigádami o víkendech! Tímto bych rád poděkoval p.
Andrýskovi, p. Láskovi a p. Duškovi za pomoc při
odstranění této černé skládky.
Příklady přestupků proti veřejnému

pořádku:

přestupku se dopustí ten, kdo: a) neuposlechne
výzvy veřejného činitele při výkonu jeho pravomoci,
b) poruší noční klid, c) vzbudí veřejné pohoršení, d)
znečistí

veřejné

prostranství,

veřejně

přístupný

objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo
zanedbá povinnost úklidu veřejného
e)

úmyslně

zničí,

poškodí,

prostranství,
znečistí

nebo

neoprávněně odstraní, zamění, pozmění, zakryje
nebo

přemístí

turistickou

značku

nebo

jiné

orientační označení, f) poruší podmínky uloţené na
tělovýchovných,

Rádi bychom upozornili na skutečnost ţe přímo v

a

skla,

ochranu veřejného pořádku při konání veřejných

-ZS-

ovocných

mnoţství

jiný správní delikt postiţitelný podle zvláštních

Kriminalita v obci téţ bohuţel najde i své místo

pravděpodobně

nemalé

pozdějších předpisů, nebo jiném zákoně, nejde-li o

-ZS-

Krádeţe

i

Mrzí nás, ţe vůbec takovéto vzkazy musíme psát,

následující zpráva, podaná občany, ţe se v objektu
statku

ukryto

"BORDELU"! Bohuţel jak se

toho

komunálního. Tato skládka byla nalezena na okraji
lesa u výjezdu na bohutínskou cestu z rezidenční

sportovních

nebo

kulturních

podniků anebo v místech určených k rekreaci nebo
turistice,

h)

neoprávněně

zaloţí

skládku

nebo

odkládá odpadky nebo odpady mimo vyhrazená
místa, za přestupek podle a) aţ c) lze uloţit pokutu
do 5 000,- Kč, za přestupek podle d) pokutu do
20 000,- Kč, za přestupek podle písm. e) a f) pokutu
do 3 000,- Kč a za přestupek podle písm. g) a h)
pokutu do 50 000,- Kč.
–ZS-
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Plány a přání …

které přesahují jejich oplocení. Jedná se především
o přerostlé stromy (ořechy , jabloně , třešně a
smrky), ale i o rozrostlé okrasné keře. Bohuţel
velmi málo občanů na tuto výzvu reagovalo a
nějakou úpravu provedlo. Vzhledem k blíţícímu se
zimnímu období a nutnosti volného projetí techniky
(jak na šířku , tak i na výšku) při údrţbě vozovek, je
nutné tento prořez provést a ulehčit tak práci
ostatním. Obec organizuje přípravu techniky před
bude

i

projetí

obvyklých tras zimní údrţby a výše uvedené
dřeviny, nebo jejich části, které budou překáţet
průjezdu techniky zimní údrţby budou označeny
barvou

a

majitelé

budou

obecním

úřadem vyzváni k nápravě. Omlouváme se za tento
přístup, ale chceme tímto zabránit nejen škodě na
technice, ale zejména zdraví obsluhy a nás občanů,
-JL-

zastupitelstva obce, které se uskuteční 13.12.2011
v 19:30 hod. v sále místního hostince. Program
bude upřesněn a řádně vyvěšen na úřední desce
obce s předstihem.

-ZS-

Pojďme si společně před Vánoci zazpívat koledy,
a

abychom

venku

neprochladli,

tak

během těchto, věříme, ţe příjemných, chvil bude
k dispozici

svařené víno, čaj a něco vánočního

k zakousnutí. Tato nově vznikající tradice bude
před obecním úřadem představena dne 16.12.2011
od 17 hodin. Zpěv vánočních koled nám představí
místní děti pod taktovkou Karla Fraňka a Pavlíny
Hašlové. Přijďte i Vy podpořit snahu a odhodlání
místních občanů!

společné
-ZS-

V příštím roce bychom v rámci projektu „sejdeme
se na návsi“ rádi vyhlásili veřejnou soutěţ o návrh
jak by taková náves a přilehlé okolí mělo vypadat,
co by měla obsahovat, atd. „Novou“ návsí, kterou
máme na mysli, je spíše místo pro setkání a
odpočinek.

Jedním

z návrhů

na

umístnění

takovéhoto místa je parčík před obecním úřadem. A
jaký je váš názor nebo nápad na tento projekt?
Rozhodně jej chceme slyšet a na toto téma otevřeně
a veřejně diskutovat.

-ZS-

V příštím roce vznikne v obci druhé sběrné místo
na tříděný odpad ve spodní části obce. Věříme ţe
tento plán se setká s pochopení a podporou při
třídění komunálního odpadu. V rámci zřizování
tohoto místa

jsme jednali

i o jiných

typech

kontejnerů, s víkem, ale zpracovatelé tříděného
dopadu (odvozci) se k těmto kontejnerům vyjádřili
negativně. Věřím, ţe i přesto se nám podaří
v příštím roce změnit ne příliš pěkné statistiky naší

Rádi bychom Vás pozvali na veřejné zasedání

pohovořit

nejrůznější

místnost co nejlépe vyuţít!

ţádali všechny občany o úpravu všech porostů,

oranţovou

na

projekty. Podpořte nás svými nápady, jak takovouto

Prořez keřů a stromů. Jiţ v minulém občasníku jsme

zimou, jejíchţ součástí

místnost

-ZS-

Prostory obecního úřadu se budou rozšiřovat o
novou klubovnu, resp. dílnu, učebnu, kde bychom
během příštího roku rádi nalákali Vás občany ve
věku 0-99 let na společné kratochvíle. Dílna bude
vybavena nejen základním nástroji pro rukodělné
činnosti, ale bude slouţit i jako školící a

obce. Pro informaci, v minulém roce kaţdý občan
ve Vysoké

vygeneroval 408 Kg odpadu a z toho

činí pouze 25 kg vytříděného odpadu! Dovolíme si
zmínit, ţe republikový průměr je 317 kg/občana
s podílem 50 kg vytříděného odpadu. Dovolíme si
znovu zopakovat, ţe niţší objem produkce odpadu
na úkor tříděného nám všem dokáţe výrazně
zlevnit poplatky za popelnice.

-ZS-

Prodeje obecních pozemků byly nejednou tématem
letošních zasedání a rozhodnutí. Rádi bychom o
těchto rozhodnutích informovali více. Největším
podílem na prodeji jsou občanské ţádosti, kterým
letos bylo vyhověno z důvodů upuštění od plánu
vybudování místní komunikace v horní části obce
ze 70. let minulého století. Další ţádosti byly také
ze

stran

občanů

katastrálních

map,

a

to

kdy

z důvodu
se

takto

digitalizace
narovnávaly

majetkoprávní vztahy mezi občany a obcí. Aktuálně
zpracovávaná
s doplatkem

směna
ve

prospěch

obecního
obce

je

pozemku
dokončení

usnesení ZO z roku 2009. Pokud chcete znát více
informací,

tak

všechny

dokumenty

k nahlédnutí na OÚ v úředních hodinách.
-ZS-
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O čem Obec rozhodla …
31.5.2011
Poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 10 000 Kč pro ŘKF Třebsko pro rok 2011 - schváleno
jednomyslně. Příspěvek bude pouţit na malířskou výzdobu kostela.
Odprodej části pozemku parc.č. 76/18 sousedící s pozemkem parc. číslo 76/26 za částku 35 Kč za metr
čtvereční za podmínky , ţe ţadatel zajistí geometrický plán , dělení pozemku, smlouvu o prodeji a bude
hradit veškeré náklady s prodejem spojené.
Úhrada výdajů spojených s výrobou hasičských uniforem ve výši 10 tis. Kč.
28.6.2011
Odprodej části pozemku parc. č. 76/18 sousedícím s parcelním číslem 76/20 v hodnotě á 35 Kč/m2 za
podmínky, ţe ţadatel zajistí geometrický plán , dělení pozemku, smlouvu o prodeji a bude hradit veškeré
náklady s prodejem spojené.
Odprodej části pozemku parc. č. 409/3 sousedícího s pozemkem parc. č. 27/1 v hodnotě á 35 Kč/m2 za
podmínky, ţe ţadatel zajistí geometrický plán , dělení pozemku, smlouvu o prodeji a bude hradit veškeré
náklady s prodejem spojené.
19.7.2011
Rozpočtové opatření č. 3 - podle jednotlivých poloţek
Schválilo vstup obce do Svazku obcí Podbrdského regionu
26.7.2011
Pro rok 2011 vyuţije auditorských sluţeb (přezkum hospodaření obce) od společnosti A+D Help spol. s r. o.,
která je zastoupená Ing. Naděţdou Voborskou
9.8.2011
Rozpočtové opatření č. 4 - podle jednotlivých poloţek
Odprodej části pozemku parc. č. 76/18 sousedícím s parcelním číslem 76/19 v hodnotě á 35 Kč/m2.
Zastupitelstvo schválilo za podmínek, ţe si ţadatel zajistí a uhradí geometrický plán, smlouvu, souhlas s
dělením pozemku, znalecký odhad, jakoţto všechny další administrativní úkony s prodejem spojené.
Odprodej pozemku parc. č. 41/16 a 439/6 v hodnotě á 35 Kč/m2. Zastupitelstvo schválilo za podmínek, ţe
si ţadatel zajistí a uhradí geometrický plán, smlouvu, souhlas s dělením pozemku, znalecký odhad, jakoţto
všechny další administrativní úkony s prodejem spojené.
23.8.2011
Na základě usnesení ZO ze dne 13. 10. 2009 a jeho řešení upřesněného dne 10. 11. 2009 ve věci směny
pozemků par. č. 439/5, 41/15 za pozemek par. č. 396/5 dle vyjádření ZO č.j. 161/10 ze dne 31. 8. 2010 se
ZO obce usneslo, ţe v rámci schválené směny pozemků par. č. 439/5, 41/15 za pozemek par. č. 396/5
bude rozdíl výměry v m2 vyúčtován v ceně běţné, tj. 35 Kč/m2
Ţádost o odkup části obecního pozemku parc. č. 409/10 mezi parcelami č. 409/19 a st. 25 s námitkou k
úpravě rozlohy pozemku dle přiloţeného náčrtu a dále s tím, ţe majitel uhradí veškeré náklady spojené s
převodem pozemku včetně geometrického plánu, a to za cenu odhadní platnou ve zdejší lokalitě, tj. 35,- Kč
za m2
4.10.2011
Usnesení o drobném hmotném majetku, drobný majetek v hodnotě do 3 tis. Kč je nákladově odepsán jako
spotřeba materiálu a není jej nutné operativně sledovat pro účely inventarizace.
Usnesení o drobném hmotném majetku, DHM v hodnotě od 3 tis. Kč do 40 tis. Kč bude evidován na kartě
drobného majetku na účtu č. 028 a bude sledován pro účely inventarizace.
18.10.2011
Rozpočtové opatření č. 5 - podle jednotlivých poloţek
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Obec a obecní symboly II

místního obecního úřadu a být pouţívány jen při

Ve Vysockém občasníku č.2 jiţ bylo uvedeno, ţe podle

rodáků, oslavy různých

zákona 128/2000 je umoţněno i obci Vysoká právo

slavnosti. Místní občané i ostatní veřejnost by se

přijmout a uţívat obecní symboly. K tomuto tématu

měli s obecními symboly setkávat takřka na

byla uspořádána i anketa na www stránkách obce. I

kaţdém kroku, aby si jejich podobu zafixovali a

kdyţ se ankety zúčastnilo poměrně málo lidí, výsledný

mohli se s nimi nějakým způsobem ztotoţnit, nebo

poměr

je alespoň vzít na vědomí.

hlasů

vyzněl

jednoznačně

ve

nejslavnostnějších příleţitostech, jako jsou srazy

prospěch

obecních symbolů.

Obecní symboly

Je třeba říci, ţe znak a vlajka jako symboly obce jsou

samostatnosti obce, měly by být přítomny na

významným

exteriérech veřejných, popřípadě spolkových budov

atributem

samostatnosti

a

obci

jsou

výročí nebo spolkové

(obecní

v prvé řadě

samosprávnosti obce a také pocitu sounáleţitosti

v

jejich obyvatel k místu, kde se narodili, ţijí, pracují,

knihovna, budovy ve vlastnictví obce, hasičská

vychovávají své potomky…

zbrojnice, obecní kulturní zařízení apod.).

Ve většině českých obcí není běţný nález starých

Dobrou prezentací obce je i tabule s obecním

vyobrazení znaků obce např. na otiscích pečetí nebo

znakem na vjezdu nebo při výjezdu z obce s vítací

razítek, jejichţ obsah by byl vyuţitelný do tvorby nové

nebo loučící se formulkou.

obecní symboliky. Proto je nutno vytvořit zcela nové

Velmi vhodnou formou vyuţití, je umístění znaku

obecní symboly, jejichţ námět lze čerpat z mnoha

obce

oblastí:

korespondenci. Znakem můţou být označeny i

na

úřad,

hlavičkovém

škola,

symbolem

papíře

školka,

pro

místní

úřední

různé diplomy a dokumenty vydávané a udělované
• z názvu obce- tzv. mluvící znamení

obcí .

• ze znaků významných majitelů obce,

Důleţitou prezentací obce v dnešním světě jsou

• z dějinných událostí nebo pověstí

webové stránky, kde se znak obce můţe představit

• z významných stavebních památek obce

velice široké veřejnosti. Na stránkách by měl být

• z přírodních a krajinných zajímavostí

umístěn i popis a výklad obecních symbolů.

• ze symbolického vyjádření místního světce jakoţto

Vhodným místem k uţívání obecních symbolů je

patrona obce jeho atributy

obcí vydávaný nebo spolufinancovaný zpravodaj

• ze specifické historického nebo současného povolání

pro občany.

obyvatel obce

Obec

• z připomínky na narození, ţivot, tvorbu významné

(pohlednice, odznaky, skleničky, trička) s obecním

osobnosti v obci

znakem. Zvláště u obce Vysoká je tato forma velmi

můţe

vydat

i

propagační

materiál

dobře vyuţitelná ve spolupráci s Památníkem
Vlajka obce by měla mít co nejjednodušší formu

a

Antonína Dvořáka.

odpovídat podobě či symbolice obecního znaku.

Je jasné, ţe se rozhodnutí o přijetí obecních

Nejlepší variantou je geometricky koncipovaná vlajka

symbolů odvíjí i od finančních prostředků obce. Je

ve formě kombinace horizontálních či vertikálních

však potřeba říci, ţe se za schválení a udělení

pruhů a případně dalších geometrických obrazců,

obecních symbolů Poslanecké sněmovně neplatí.

barevně odvozených z tinktur (tj. barev a kovů) znaku,

Relativně malou částku představuje úhrada návrhu

doplněných např. o znakové figury pro zdůraznění

zpracovaného heraldikem. Ostatní nákladnější věci

neopakovatelnosti kaţdé vlajky.

jako je např. zakoupení slavnostní vyšívané vlajky,

Mechanismus

přijímání,

schvalování

a

udělení

smaltovaných tabulí, suvenýrů se dají pořizovat

obecních symbolů byl popsán v minulém článku.

postupně podle finančních moţností obce. Mnohé

Udělením obecních

obce k tomu vyuţívají i granty např. na rozvoj

symbolů

a

jejich převzetím z

rukou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

propagace venkova.

by jejich ţivot neměl skončit. Obecní symboly by
neměly být určeny jen pro uloţení v zasedací síni

Zpracoval: ing. Jaroslav Verner
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"Dvořák

Dění nejen na „zámečku“
FOTOGRAFII" je název výstavy, připravené muzeem
Dvořáka

ve

Vysoké

ve

Vysoké"

a

filmové

zpracování

Dvořákovy opery Rusalka z roku 1977 s hlavními

"ANTONÍN DVOŘÁK A MÍSTA JEHO INSPIRACE VE
Antonína

na

spolupráci

představiteli

Magdou

Vašáryovou

a

Milanem

Kňaţkem, v reţii Petra Weigla.

se

Zastoupením Středočeského kraje v Bruselu a Českým
centrem v Bruselu do prostor Stálého zastoupení
České republiky v EU.
Výstava,

pořádaná

ke

170.

výročí

skladatelova

narození, představuje soubor dobových i současných
fotografií

,

dokumentujících

místa,

spojená

s

Dvořákovým pobytem a inspirací. Vystavené fotografie
nejsou tematicky omezeny jen na oblast středních
Čech,

pokrývají

většinu

významných

okamţiků

skladatelova ţivota i tvorby.
Součástí vernisáţe výstavy dne 4. října 2011 byl
koncert mladých českých interpretů Jakuba Fišera
(housle) a Marka Šedivého (klavír), pořádaný Českým
centrem v Bruselu. Zájem o akci byl mimořádně velký,
vernisáţe se zúčastnilo více neţ 120 hostů.

Výstava

"SVĚTOVÍ

INTERPRETI

ANTONÍNU

DVOŘÁKOVI", Galerie Václava Kounice, Vysoká u
Příbramě. Téma dosud probíhající výstavy v
zámečku výstavy bylo zvoleno jako podnět pro
získání co nejaktuálnějších osobních vyznání
nejlepšími

současnými

Dvořákovy

hudby

–

světovými

dirigenty

(

interprety
Sir

Charles

Mackerras, Libor Pešek, Serge Baudo, M. T.
Thomas) a pěvci (Gabriela Beňačková, Renée
Fleming, Eva Urbanová, Peter Dvorský). Významné
sólisty zastupuje Dvořákův pravnuk, houslista
Josef Suk.
Výstava byla prodlouţena do 31. března 2012.
Adventní koncert se souborem LUDUS MUSICUS Zástupci Zastoupení Středočeského kraje v Bruselu a realizátoři
výstavy. Zleva: D. Krutinová, V. Šplíchalová, P. Bosák, J. Bosáková, M.

pátek 9. prosince 2011 v 19.00 hodin.

Pro

letošní adventní koncert jsme vybrali program

Semerád

souboru LUDUS MUSICUS, který ve Vysoké jiţ

Výstava byla na ţádost Stálého zastoupení ČR v EU

A protoţe se program tohoto souboru neustále

prodlouţena do 31. prosince 2011.

rozšiřuje a mění, jsme zvědavi i my, pořadatelé,

před několika lety účinkoval, a to velmi úspěšně.

Nedávno ukončená výstava ANTONÍN DVOŘÁK - ŢIVOT
A

TVORBA

v

dokumentovala

Galerii

Portheimka

skladatelovu

tvorbu

v
od

Praze

5

počáteční

absolventské práce z roku 1858 na varhanické škole v
Praze aţ po premiéru opery Rusalka v roce 1901.
Obsahovala velké mnoţství historických dokumentů
jako fotografie Antonína Dvořáka, členů jeho rodiny a
přátel, dále pak rukopisy děl, osobní korespondenci aj.
V rámci výstavy byl promítán hudební dokument

čím nás letos příjemně překvapí. Věříme, ţe
potěší i všechny posluchače tohoto koncertu.
Dne 1. prosince 2011 v 17 hodin se v koncertním
sále zámečku uskuteční Galakoncert nejlepších
ţáků ZUŠ SK. Akce je pořádána odborem školství
SK

a

ZUŠ

Příbram

pod

záštitou

hejtmana

Středočeského kraje MUDr. Davida Ratha.

Na shledanou se těší kolektiv pracovníků muzea.
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Poděkování a ţivotní jubilea …
Obecní úřad děkuje panu Ladislavovi Drozdovi za vytrvalou spolupráci při tlumočení a překladech
komunikace s firmou Real Innovation, s.r.o., dále pak děkuje panu Milanu Riegelovi za provedenou práci na
dětském hřišti, kterou provedl z vlastní iniciativy, rychle, dobře a zcela bezplatně, dále děkuje všem
občanům, kteří se podíleli na údrţbě veřejných prostor v obci. V neposlední řadě obecní úřad děkuje
kolektivu muzea Antonína Dvořáka za výbornou spolupráci a přípravě dárku, o kterém se dočtete níţe.
Významná ţivotní jubilea občanů v období od května do listopadu 2011
květen

Vlasová Jana, 75

červen

červenec

září

Kropáčková Aloisie, 99

Andrýsková Marie, 65

Fuchsová Daniela, 65

Jančar Václav, 89

Liška Václav,55

Šmatláková Evţenie, 80

Sadil Jindřich,70

Herold Václav, 70

Heroldová Marta, 65

Chlebounová Ivona, 60

Kolářová Zdeňka, 75

srpen

Chleboun Ivo, 60

říjen

Šivarová Dobroslava, 75

Hudcová Eva,70

Sadílek František, 86

Černička Miroslav, 50

Mach Jaroslav, 60

Týr Jaromír, 85

listopad

Hrušková Lenka, 50
Kubátová Anna, 65
Týrová Marie, 80

Tímto všem jmenovaným přejeme osobní pohodu a do dalších let pevné zdraví.

Slovo závěrem
Právě toto poslední místo v našem občasníku bude patřit společně s předčasným vánočním přáním i obálce,
na zadní straně vydání, kterou jste jistě nepřehlédli. Uvnitř obálky jsme pro Vás společně s muzeem Antonína
Dvořáka připravili malý dárek v podobě dvou plnohodnotných vstupenek právě do „našeho“ muzea. Víme, ţe
se pravděpodobně v obci nenajde osoba, která by tam ještě nebyla na prohlídce, ale musíme říci, ţe i
opakovanou návštěvou zde člověk vţdy najde něco nového, překvapujícího a nezapomenutelného!
Vysoký občasník je u konce, vstupenky rozdány, …. a tak nezbývá neţ všem čtenářům poděkovat za čas,
který přečtení věnovali a popřát krásné předvánoční chvíle a pohodu. Těšíme se na viděnou 16. prosince
„u svařáku“!
Děkujeme za pochopení a přejeme do následujících dvou ročních období plno pohody.
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@vysokaupribrame.cz, www.vysokaupribrame.cz

