VYSOCKÝ OBČASNÍK
5. června 2017

noviny obce vysoké u příbramě

16. vydání

slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
dovolte, abych Vás v novém roce pozdravil,
a přestože je již pomalu začátek června, Vám
popřál v tomto roce pohodu a zdraví. Tento rok
se pro naši obec stane opět výjimečným, neboť rok
2017 s sebou přináší dvě významná jubilea 650. výročí založení obce a 120. výročí založení

Sboru dobrovolných hasičů.
Obě tato jubilea mají jedno společné a to datum
oslav, které připadlo na sobotu 10. června 2017
a tak Vás jménem zastupitelů obce Vysoká
u Příbramě, Sboru dobrovolných hasičů obce
a Památníku Antonína Dvořáka co nejsrdečněji zvu
na oslavu, která se opět zapíše do dějin naší obce.
Oslavu se nám podařilo zorganizovat společně s Muzejní nocí Památníku Antonína Dvořáka a tak
věříme, že si každý odnese, kromě
dárkových předmětů, i krásné
vzpomínky na průběh našich bujarých oslav.
Zakončím tento krátký úvod
tedy větou "Obec Vysoká u Příbramě a Sbor dobrovolných hasičů obce slaví své velké jubileum,
tak to přijďte oslavit s námi ..."
Zdeněk Strnad
starosta Vaší obce

Knihovna josefa jiřího stankovského vysoká u příbramě
Od konce března proběhla v knihovně tři tvořivá setkání. Nejprve
jsme se seznámili s ovčím rounem
a jeho vlastnostmi, kterých jsme
potom využili při výrobě šperků,
obrázků a drobných dekoračních
předmětů. Během setkání jsme našli
čas i na popovídání a zpěv písniček
:-). Ráda bych v tradici těchto
"tvořivých dílen" pokračovala opět

na podzim. Zváni jsou jako vždy
samozřejmě i nečtenáři knihovny.
24. 5. 2017 proběhla v knihovně
jako každý rok cirkulace knih.
Některé starší soubory jsou opět
vyměněny za celkem 100 nových
titulů. Připraveny k výpůjčce od
31. 5. 2017.
Nově jsou k dispozici i knihy
od oblíbeného a populárního autora

Patrika Hartla.
Těším se na setkání s Vámi.
Jana Horáková
KJJS Vysoká u Příbramě
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ObEcNí PRODEJNa
Od začátku roku má naše obecní prodejna novou vedoucí
- pí. Janu Krejčovou. Zásobovanost i sortiment produktů se výrazně rozšířil, což s povděkem přijímá většina
obyvatel naší malé vesničky.
chtěla bych tímto poděkovat paní Krejčové za kvalitní služby
a našim občanům s radostí sdělit,
že je možné v prodejně nakoupit
i v odpoledních hodinách.
IP

OTEVíRací DOba:
Od 10.5. 2017 se mění otevírací doba prodejny:
PO, ST, PÁ: 8:00 - 11:00 16:00 - 18:00
ÚT, ČT: 8:00 - 11:00
So: 8:00 - 10:00
Pečivo prosím objednávejte na tel. č.: 604 193 873 (stačí SMS)
nebo na email: prodejnavysoka@seznam.cz, a to nejpozději
do 12:00 hod. předchozího dne. Lze objednávat různé druhy
zákusků, DIA cukroví a další druhy pekařských výrobků,
dále také výrobky z Lahůdek Příbram.
Dle dohody do druhého dne lze vytvořit
JK
dárkový koš či balíček.

přehled přijatých usnesení z 15. 12. 2016
Prodej, nákup a pronájem obecního majetku
PRODEJ:
Předsedající seznámil přítomné se záměrem narovnání majetkoprávních vztahů p.č. st. 97 v k.ú. Vysoká
u Příbramě, tj. pozemku pod budovou obecního domu. Dle
geodetického zaměření se jedná o nákup 3 m2
a prodeje 9 m2. Nákup a prodej se týká jednoho majitele pozemku, pana Jaroslava Lásky a obce Vysoká u Příbramě. Pro
obě transakce bude připravena směnná smlouva
s doplatkem. Prodejní a nákupní cena za 1 m2 je 50 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vysoká u Příbramě souhlasí s nákupem 3
m2 a prodejem 9m2, které byly identifikovány
geometrickým plánem č. …, ze dne … v rámci narovnání majetkoprávních vztahů p.č. st. 97 v k.ú. Vysoká
u Příbramě, tj. pozemku pod budovou obecního domu. Cena
za 1 m2 pro nákup i prodej je stanovena na 50 Kč.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu přípravou směnné
smlouvy s doplatkem.
Veškeré administrativní náklady bude hradit obec
Vysoká u Příbramě.
Navrhovatel: Zdeněk Strnad
Diskuze: bez příspěvku
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 1
(J. Láska)
Usnesení č.: 20161215/19/03 bylo schváleno
_______________________________________
PRONÁJEM:
Pan Láska seznámil přítomné s ukončenou nájemní smlouvou na budovu č.p 37, obecní prodejna.
Od 1. 1. 2017 bude prodejna pronajata Ing. Janě Krejčová,
jediné zájemkyni o pronájem za účelem provozování
maloobchodního prodeje.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vysoká u Příbramě bere na vědomí ukončení smlouvy se stávajícím nájemcem obecní prodejny č.p. 37
a souhlasí s pronájmem budovy č.p. 37 na dobu
neurčitou Ing. Janě Krejčové, bytem Vysoká u Příbramě
č.p. 23, jediné zájemkyni o pronájem za účelem
provozování maloobchodního prodeje od 1. 1. 2017
za symbolické nájemné 1Kč/rok.

Navrhovatel: Jaroslav Láska
Diskuze: bez příspěvku
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1
(J. Krejčová)
Usnesení č.: 20161215/19/04 bylo schváleno
_______________________________________
Žádost o dotaci pro SDH Vysoká u Příbramě
Žádost ze dne: 10. 12. 2016
Účel: finanční podpora činnosti SDH Vysoká
u Příbramě, tj. pořádání kulturních a sportovních akcí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek
SDH Vysoká u Příbramě pro rok 2017 ve výši 10.000 Kč.
O uvedený finanční příspěvek bude navýšen rozpočet
sociálního a kulturního výboru na rok 2017.
Sociální a kulturní výbor bude odpovědný za oprávněné čerpání tohoto příspěvku a předloží vyúčtování čerpání
příspěvku nejpozději na posledním zasedání zastupitelstva
obce v roce 2017.
Navrhovatel: Lucie Šímová
Diskuze: bez příspěvku
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.: 20161215/19/05 bylo schváleno
_______________________________________
Žádost o neinvestiční příspěvek pro MŠ Třebsk
Žádost ze dne: 6. 12. 2016
Účel: finanční podpora na provoz MŠ.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje neinvestiční finanční dotaci pro
MŠ Třebsko ve výši 25.000 Kč. Zastupitelstvo obce pověřuje
starostu k přípravě a uzavření veřejnoprávní smlouvy s MŠ
Třebsko s podmínkami:
- Dotace bude využita na herní prvky pro MŠ Třebsko.
- Dotace bude řádně vyúčtována do 30. 6. 2017.
Navrhovatel: Lucie Šímová
Diskuze: MUDr. Karel Franěk vznesl dotaz kolik dětí z obce
navštěvuje MŠ Třebsko, odpověď: 5 dětí.
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.: 20161215/19/06 bylo schváleno
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Žádost o neinvestiční příspěvek
pro Ochrana fauny o.p.s.
Žádost ze dne: listopad 2016
Účel: finanční podpora na provoz zařízení
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar pro Ochrana
fauny o.p.s. ve výši 1.000 Kč.
Navrhovatel: Ing. Jana Krejčová
Diskuze: bez příspěvku
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.: 20161215/19/07 bylo schváleno
_______________________________________
Žádost o neinvestiční příspěvek
pro aLKa o.p.s.
Žádost ze dne: listopad 2016
Účel: finanční podpora na provoz zařízení
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar pro o.p.s. ALKA
Příbram ve výši 5.000 Kč.
Navrhovatel: Ing. Jana Krejčová
Diskuze: bez příspěvku
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.: 20161215/19/08 bylo schváleno
_______________________________________
Rozpočtové opatření č. 5 a 6/2016
Ing. Drozda seznámil přítomné s oběma RO a podrobně je
vysvětlil.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí RO č. 5/2016 a schvaluje RO č.
6/2016 dle předloženého návrhu.
Navrhovatel: Ing. Ladislav Drozda
Diskuze: bez příspěvku
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.: 20161215/19/09 bylo schváleno
_______________________________________
Rozpočet 2017
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo:
1) schvaluje schodkový rozpočet obce Vysoká u Příbramě
na rok 2017 v členění na paragrafy, dle zveřejněného
návrhu a ukládá starostovi zajistit rozpis rozpočtu
podle podrobné rozpočtové skladby.
2) zmocňuje starostu k provádění následujících
rozpočtových opatření:
a) přesuny mezi položkami rozpočtu, pokud nebudou
překročeny celkové rozpočtované částky jednotlivých
paragrafů
b) přesuny mezi paragrafy rozpočtu do výše 100 tis. Kč
c) povinná rozpočtová opatření pro odstranění rozdílů
v dotačních vztazích po schválení jiných veřejných
rozpočtů (např. příspěvek na výkon státní správy
apod.)

3) schvaluje pro rok 2017 výši daru rodičům při narození
dítěte 2 tis. Kč
Navrhovatel: Ing. Ladislav Drozda
Diskuze: bez příspěvku
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.: 20161215/19/10 bylo schváleno
_______________________________________
Rozpočtový výhled 2018-2019
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo:
1) schvaluje rozpočtový výhled obce Vysoká u Příbramě
na roky 2018 a 2019 v členění na běžné a kapitálové
výdaje dle předloženého návrhu
2) ukládá správci rozpočtu předkládat ZO k projednání
a schválení aktualizace rozpočtového výhledu,
jakmile dojde k časovému a finančnímu upřesnění
nákladů:
• obce Vysoká u Příbramě na vlastní investiční záměry
(vodovod, kanalizace, autobusová zastávka,
revitalizace veřejných prostranství, obnova veřejně
přístupných komunikací, stezek a pěšin)
Navrhovatel: Ing. Ladislav Drozda
Diskuze: bez příspěvku
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.: 20161215/19/11 bylo schváleno
_______________________________________
Sociální příspěvky pro rok 2016
SaKV vyhlásil v období od 10.11 do 30. 11. 2016 příjem žádostí o sociální příspěvek. Celkem přijal 8 žádostí, které vyhodnotil a na pracovní poradě ZO dne 7. 12. 2015 projednal
s přítomnými zastupiteli. Všechny žádosti splnily podmínky
výzvy a SaKV doporučuje ZO schválit rozdělení rozpočtovaného příspěvku ve výši 20tis. mezi 8 žadatelů rovným dílem,
tj. 2 500 Kč/žadatel.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu SaKV a schvaluje rozdělení rozpoč-tovaného příspěvku ve výši 20tis. mezi 8 žadatelů rovným dílem, tj. 2 500 Kč/žadatel.
Navrhovatel: Lucie Šímová
Diskuze: bez příspěvku
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti
Zdrželi se 0
Usnesení č.: 20161215/19/12 bylo schváleno
Jmenování inventarizační komise pro rok 2016
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vysoká u Příbramě přijímá návrh na stanovení inventarizační komise ve složení:
předseda - Ing. Jana Krejčová,
člen - MUDr. Karel Franěk, Jaroslav Láska
Termín Inventarizace k 31. 12. 2016 je stanoven
na 27. - 31. 1. 2017.
Navrhovatel: Zdeněk Strnad
Diskuze: bez příspěvku
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Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.: 20161215/19/13 bylo schváleno
_________________________________________
Odměny členů výborů ZO
Lucie Šímová navrhuje odměnu pro J. Pospíšila
za 1.Q 1 000 Kč a za 2.Q také 1 000 Kč.
Dále navrhuje pro Bc. Ivanu Pospíšilovou za tvorbu
Občasníku 500 Kč za jedno číslo na dohodu o provedení
práce. Občasníky byly celkem 3. Tedy 3x500 Kč.
MUDr. Karel Franěk navrhuje pro J. Tomáška odměnu
ve výši 1 000 Kč.
Ing. Jana Krejčová navrhuje pro J. Beranovou odměnu
ve výši 500 Kč.
Navrhovatel: Lucie Šímová, MUDr. Karel Franěk,
Ing. Jana Krejčová

Diskuze: bez příspěvku
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.: 20161215/19/14 bylo schváleno
_______________________________________
Plán činnosti výborů ZO na rok 2017
Předsedové jednotlivých výborů předložili ZO plány činnosti
svých výborů na rok 2017
Navrhovatel: Lucie Šímová, MUDr. Karel Franěk, Ing. Jana
Krejčová
Diskuze: bez příspěvku
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.: 20161215/19/15 bylo schváleno

přehled přijatých usnesení z 15. 3. 2017
ROZPOčtOVé OPAtřeNí č. 1/2017
Ing. Ladislav Drozda informoval o rozpočtovém
opatření č. 1.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č 1/2017,
učiněné v kompetenci starosty dne 22. 2. 2017.
Navrhovatel: Ing. Ladislav Drozda
Diskuze: bez příspěvku
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.: 20170315/04/03 bylo schváleno
_______________________________________
Záznam o změně čísla položky rozpočtové skladby ve
schváleném rozpočtu na rok 2017 Ing. Ladislav Drozda vysvětlil změny rozpočtové skladby ve
schváleném rozpočtu na rok 2017
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí předložený záznam
o změně čísla položky rozpočtové skladby ve schváleném rozpočtu na rok 2017. Od 1.1.2017 došlo na základě
novely vyhlášky o rozpočtové skladbě ke zrušení položky
1351, která byla nahrazena položkou 1382. Záznam o změně
je zveřejněn i na úřední desce obce.
Navrhovatel: Ing. Ladislav Drozda
Diskuze: bez příspěvku
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování
Pro 7
Proti 0
Zdrţeli se 0
Usnesení č.: 20170315/04/04 bylo schváleno
Prodej, nákup a pronájem obecního majetku
Nákup č. 1 od pí bednářové a p. Filipovského
Starosta obce informoval o nákupu pozemku v rámci
narovnání majetkoprávních vztahů dle digitálního
zaměření.
Návrh usnesení:
- Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemku
parc. č. 159/53 o výměře 45 m2, nacházející se

v katastrálním území Vysoká u Příbramě, který je
zapsán na listu vlastnictví č. 103 u Katastrálního
úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště
Příbram a dle GP č. 499-248/2016 ze dne 8. 12. 2016
zpracovaný Ing. Marií Koštovou, od paní Olgy
Bednářové, Tylova 627, Kolín IV, 28002 Kolín a pana
Jana Filipovského, V Zahrádkách 688, Kolín IV, 28002
Kolín, za cenu 50 Kč/m2.
- Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce vypracovat
návrh smlouvy podle tohoto usnesení, tuto smlouvu
jménem obce uzavřít a podat příslušnému
katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického
práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí.
- Náklady spojené s nákupem, tj. přípravu kupní
smlouvy a návrh na vklad práva do katastru
nemovitostí hradí kupující.
Navrhovatel: Zdeněk Strnad
Diskuze: Ing. Drozda informoval přítomné o tom, že v rozpočtu je počítáno s těmito nákupy pozemků a není potřeba
to rozpočtově řešit.
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.: 20170315/04/05 bylo schváleno
_______________________________________
Nákup č. 2 od Real Innovation, s.r.o.
Starosta informoval o záměru nákupu pozemku
č. 215/16 pro účely infrastruktury (výstavba ČOV)
a 211/35, 211/36, 211/24 pro společný veřejný prostor
a 211/37 a,b, c - které jsou pod obecní komunikací.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemku:
- parc. č. 215/16 o výměře 2996 m2, nacházející se
v katastrálním území Vysoká u Příbramě,
který je zapsán na listu vlastnictví č. 194
u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,
Katastrální pracoviště Příbram a dle GP
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č. 503-21/2017 ze dne 10. 3. 2017 zpracovaný
Ing. Marií Koštovou, od společnosti
Real Innovation s.r.o., Korunní 810/104, Vinohrady,
10100 Praha 10, za cenu 30 Kč/m2, celkem 89 880 Kč.
- parc. č. 211/35 o výměře 320 m2 a 211/36 o výměře
810 m2, nacházející se v katastrálním území Vysoká
u Příbramě, který je zapsán na listu vlastnictví
č. 194 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,
Katastrální pracoviště Příbram a dle GP
č. 503-21/2017 ze dne 10. 3. 2017 zpracovaný
Ing. Marií Koštovou, od společnosti
Real Innovation s.r.o., Korunní 810/104, Vinohrady,
10100 Praha 10, za cenu 30 Kč/m2, celkem 33 900 Kč.
- parc. č. 211/37 a) o výměře 81 m2, 211/37 b) o výměře
80 m2 a 211/37 c) o výměře 16 m2, nacházející se
v katastrálním území Vysoká u Příbramě, který
je zapsán na listu vlastnictví č. 194 u Katastrálního
úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště
Příbram a dle GP č. 503-21/2017 ze dne 10. 3. 2017
zpracovaný Ing. Marií Koštovou, od společnosti Real
Innovation s.r.o., Korunní 810/104, Vinohrady, 10100
Praha 10, za cenu 50 Kč/m2, celkem 8 850 Kč.
- parc. č. 211/24 o výměře 1882 m2, nacházející se
v katastrálním území Vysoká u Příbramě, který
je zapsán na listu vlastnictví č. 194 u Katastrálního
úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště
Příbram od společnosti Real Innovation s.r.o., Korunní
810/104, Vinohrady, 10100 Praha 10, za cenu
300 Kč/m2, celkem 564 600 Kč.
- Zastupitelstvo schvaluje položku rozpočtového
opatření č. 2/2017 v rozsahu: Zvýšení rozpočtových
výdajů v paragrafu 3639 - Komun. služby a úz. rozvoj
j.n., položka 6130 o 500 000 Kč, tj. na 600 000 Kč
na pokrytí nákupu dle bodu I.
- Zvýšení rozpočtových výdajů v paragrafu 2321 Odvád. a čist. odp. vod, nak. s kal, položka 6130
o 90 000 Kč, tj. na 90 000 Kč na pokrytí nákupu
dle bodu I.
- Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce vypracovat
návrh smlouvy podle tohoto usnesení, tuto smlouvu
jménem obce uzavřít a podat příslušnému katastrál
nímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva podle
této smlouvy do katastru nemovitostí.
- Náklady spojené s nákupem, tj. přípravu geometric
kého plánu, kupní smlouvy a návrh na vklad práva do
katastru nemovitostí hradí kupující.
Navrhovatel: Zdeněk Strnad
Diskuze: bez příspěvku
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.: 20170315/04/06 bylo schváleno
_______________________________________
Prodej č. 1 p. Filipovskému
Starosta informoval o narovnání majetkoprávních vztahů
dle digitálního zaměření.
Návrh usnesení:
- Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že záměr prodeje

nemovitosti uvedené v bodu II tohoto usnesení byl
zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu Vysoká
u Příbramě dne 27. února 2017 a z úřední desky
sejmut dne 15. března 2017; v téže době byl rovněž
zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na
internetové stránce obce (v rubrice „úřední deska“).
- Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku parc.
č. 419/3 o výměře 84 m2 a 76/68 o výměře 9 m2,
nacházející se v katastrálním území Vysoká
u Příbramě, který je zapsán na listu vlastnictví
č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,
Katastrální pracoviště Příbram a dle GP
č. 499-248/2016 ze dne 8. 12. 2016 zpracovaný
Ing. Marií Koštovou, panu Janu Filipovskému,
V Zahrádkách 688, Kolín IV, 28002 Kolín, za cenu
50 Kč/ m2
- Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce vypracovat
návrh smlouvy podle tohoto usnesení, tuto smlouvu
jménem obce uzavřít a podat příslušnému katastrál
nímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva podle
této smlouvy do katastru nemovitostí.
- Náklady spojené s prodejem, tj. pořízení geometric
kého plánu, přípravu kupní smlouvy a návrh na vklad
práva do katastru nemovitostí hradí kupující.
Navrhovatel: Zdeněk Strnad
Diskuze: Ing. Drozda informoval, že zvýšení rozpočtových
příjmů za všechny dnes navrhované prodeje pozemků je
součástí rozpočtového opatření č. 2/2017, které bude na
dnešním zasedání předloženo zastupitelům ke schválení.
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.: 20170315/04/07 bylo schváleno
_______________________________________
Prodej č. 2 manželům Daně a Václavovi Karasovi
Starosta obce informoval o záměru prodeje pozemku v
rámci narovnání majetkoprávních vztahů.
Návrh usnesení:
- Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že záměr prodeje
nemovitosti uvedené v bodu II tohoto usnesení byl
zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu Vysoká
u Příbramě dne 27. února 2017 a z úřední desky sejmut
dne 15. března 2017; v téže době byl rovněž zveřejněn
způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové
stránce obce (v rubrice „úřední deska“).
- Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku parc.
č. 419/2 o výměře 30 m2, nacházející se v katastrálním
území Vysoká u Příbramě, který je zapsán na listu
vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram a dle GP
č. 499-248/2016 ze dne 8. 12. 2016 zpracovaný
Ing. Marií Koštovou, paní Daně Karasové a panu Václavu
Karasovi, oba č. p. 142, 26242 Vysoká u Příbramě, za
cenu 50 Kč/m2.
- Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce vypracovat
návrh smlouvy podle tohoto usnesení, tuto smlouvu
jménem obce uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu
úřadu návrh na vklad vlastnického práva podle této
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smlouvy do katastru nemovitostí.
- Náklady spojené s prodejem, tj. pořízení geometrického
plánu, přípravu kupní smlouvy a návrh na vklad práva do
katastru nemovitostí hradí kupující.
Navrhovatel: Zdeněk Strnad
Diskuze: bez příspěvku
Protinávrh: nebyl vznesen .
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.: 20170315/04/08 bylo schváleno
_______________________________________
Prodej č. 3 p. Jiřímu Karasovi
Starosta obce informoval o záměru prodeje pozemku v
rámci narovnání majetkoprávních vztahů.
Návrh usnesení:
- Zastupitelstvo obce bere na vědomí, ţe záměr prodeje
nemovitosti uvedené v bodu II tohoto usnesení
byl zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu Vysoká
u Příbramě dne 28. února 2017 a z úřední desky
sejmut dne 15. března 2017; v téže době byl rovněž
zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup
na internetové stránce obce (v rubrice „úřední deska“).
- Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku parc.
č. 419/5 o výměře 5 m2, nacházející se v katastrálním
území Vysoká u Příbramě, který je zapsán na listu
vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu
pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram
a dle GP č. 500-74/2016 ze dne 28. 2. 2017 zpracovaný
Ing. Rudolfem Smíškem, panu Jiřímu Karasovi, č. p. 15,
26242 Vysoká u Příbramě, za cenu 50 Kč/m2.
- Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce vypracovat
návrh smlouvy podle tohoto usnesení, tuto smlouvu
jménem obce uzavřít a podat příslušnému
katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického
práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí.
- Náklady spojené s prodejem, tj. pořízení geometric
kého plánu, přípravu kupní smlouvy a návrh na vklad
práva do katastru nemovitostí hradí kupující.
Navrhovatel: Zdeněk Strnad
Diskuze: bez příspěvku
Protinávrh: nebyl vznesen .
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.: 20170315/04/09 bylo schváleno
_______________________________________
Prodej č. 4 p. Karolíně Karasové
Starosta obce informoval o záměru prodeje pozemku v
rámci narovnání majetkoprávních vztahů.
Návrh usnesení:
- Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že záměr prodeje
nemovitosti uvedené v bodu II tohoto usnesení byl
zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu Vysoká u
Příbramě dne 28. února 2017 a z úřední desky sejmut
dne 15. března 2017; v téže době byl rovněž zveřejněn
způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové
stránce obce (v rubrice „úřední deska“).
- Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku parc.
č. 291 o výměře 19 m2 a 419/4 o výměře 38 m2,

nacházející se v katastrálním území Vysoká
u Příbramě, který je zapsán na listu vlastnictví
č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,
Katastrální pracoviště Příbram a dle GP
č. 500-74/2016 ze dne 28. 2. 2017 zpracovaný
Ing. Rudolfem Smíškem, paní Karolíně Karasové,
č. p. 15, 26242 Vysoká u Příbramě, za cenu 50 Kč/m2.
- Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce vypracovat
návrh smlouvy podle tohoto usnesení, tuto smlouvu
jménem obce uzavřít a podat příslušnému katastrál
nímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva podle
této smlouvy do katastru nemovitostí.
- Náklady spojené s prodejem, tj. pořízení geometric
kého plánu, přípravu kupní smlouvy a návrh na vklad
práva do katastru nemovitostí hradí kupující.
Navrhovatel: Zdeněk Strnad
Diskuze: bez příspěvku
Protinávrh: nebyl vznesen .
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.: 20170315/04/10 bylo schváleno
_______________________________________
Vyhodnocení nabídek na svoz komunálního odpadu,
Výběr dodavatele na svoz KO od 1. 4. 2017
- Místostarosta obce Jaroslav Láska informoval o vyhodnocení nabídek na svoz KO - protokol o vyhodnocení.
Návrh usnesení:
- Zastupitelstvo schvaluje PROTOKOL O VYHODNO
CENÍ NABÍDEK ze dne 8. 3. 2017 k zakázce: " k veřejné
zakázce „malého rozsahu“ na výběr dodavatele svozu
komunálního směsného a tříděného komunálního od
padu". Zastupitelstvo v souladu s výše uvedeným pro
tokolem rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky: Jako
nejvhodnější nabídka byla vybrána nabídka uchazeče:
Rumpold-p S.r.o., IČ 61778516, Československé
armády 29, 261 01 Příbram.
- Zastupitelstvo schvaluje položku rozpočtového
opatření č 2/2017 v rozsahu: Zvýšení rozpočtových výdajů
v paragrafu 3725 - Využív. a zneškod. komun. odpadů,
položka 5169 o 55 000 Kč, tj. na 75 000 Kč na pokrytí
nákladů na tříděný KO dle bodu I.
- Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce vypracovat
návrh smlouvy podle tohoto usnesení a tuto smlouvu
jménem obce uzavřít s podmínkami dle cenové
nabídky společností RUMPOLD - P s.r.o. ze dne 17. 2.
2017.
- Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce zajistit svoz
komunálního směsného a tříděného komunálního
odpadu novým dodavatelem od 1. 4. 2017.
- Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce zajistit
bezodkladně řádné vyúčtování svozu komunálního
směsného a tříděného komunálního odpadu za období
od 1. 1. - 31. 3. 2017, které zajišťovala společnost
Technické služby města Příbrami.
Navrhovatel: Jaroslav Láska
Diskuze: Ing. Drozda navrhl vyvolat jednání s Ekokomem a
Krajským úřadem ohledně financování odvozu tříděného
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odpadu. (Doposud se za odvoz tříděného odpadu neplatilo).
J. Láska vysvětlil, že obec je povinna umožnit třídění odpadu. K. Franěk souhlasí s panem Drozdou, že třídění musí
být výhodné - učí se to děti na základních školách.
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.: 20170315/04/11 bylo schváleno
_______________________________________
Zpráva o vyhodnocení poptávky na zhotovitele
projektové dokumentace ve stupni DÚŘ pro kanalizaci a
ČOV Vysoká, Výběr zhotovitele DÚŘ - Kanalizace
a ČOV Vysoká
Starosta obce Zdeněk Strnad informoval o tom, že je
třeba úprava původního „velkého svazkového projektu“
pro kanalizaci a ČOV na „malý projekt“ - kanalizace a ČOV
Vysoká. Pro zpracování „nového“ projektu je třeba vybrat
zhotovitele DÚR - Kanalizace a ČOV Vysoká. byli poptáni
zhotovitelé, kteří jsou znalí místních poměrů a původní
dokumentace.
Návrh usnesení:
- Zastupitelstvo schvaluje PROTOKOL
O VYHODNOCENÍ NABÍDEK ze dne 8. 3. 2017
k zakázce: " k veřejné zakázce „malého rozsahu“
na výběr dodavatele projektové dokumentace
v rozsahu a obsahu dostatečném pro vydání územního
rozhodnutí pro investiční akci „Vysoká u Příbramě Kanalizace, kanalizačních přípojek a ČOV".
Zastupitelstvo v souladu s výše uvedeným protokolem
rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky: Jako
nejvhodnější nabídka byla vybrána nabídka uchazeče:
Ing. Václav Ureš, IČ 40897656 Hlinomazova 670,
261 01.
- Zastupitelstvo schvaluje položku rozpočtového
č 2/2017 v rozsahu: Doplnění rozpočtových výdajů
v paragrafu 2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kaly
o položku 6121 - 150 000 Kč, na pokrytí nákladů
dle bodu I.
- Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce vypracovat
návrh smlouvy podle tohoto usnesení a tuto smlouvu
jménem obce uzavřít s podmínkami dle cenové
nabídky Ing. Václava Ureše ze dne 8. 3. 2017.
Navrhovatel: Zdeněk Strnad
Diskuze: K. Franěk připomněl, že k tomuto účelu jsme nakoupili pozemek od Real In. L. Drozda - cílem je žádat o dotaci a bez dokumentace nelze o dotaci žádat, takže musíme
tento výchozí krok udělat. I. Chleboun - dotace už lepší nebudou, ale musíme se pokusit získat alespoň to, co je v
rámci dotací umožněno. L. Drozda měl ještě dotaz, zda součástí poptávaného výkonu bude dodavatel vykonávat i koordinaci žádosti o dotaci. Z. Strnad odpověděl, že toto není
součástí poptávky.
Protinávrh: nebyl vznesen .
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.: 20170315/04/12 bylo schváleno

Rozpočtové opatření č. 2/2017 - Ing. Drozda seznámil se
změnami v rozpočtu .
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2017 dle
předloženého návrhu.
Navrhovatel: Ing. Ladislav Drozda
Diskuze: bez příspěvku
Protinávrh: nebyl vznesen .
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.: 20170315/04/13 bylo schváleno
_______________________________________
Informace ze Svazku obcí aNTONíN DVOŘÁK
Starosta obce informoval o změnách stanov SOaD z důvodu vystoupení obce Třebska ze SOaD.
Návrh usnesení:
- Zastupitelstvo obce schvaluje změnu stanov Svazku
obcí ANTONÍN DVOřáK, IČ 75104369 v rozsahu
změny souvis ukončením členství obce
Třebsko a to následovně: Článek III.,
odst. b) se mění na Modřovice 86 bodů (hlasů), tj. podíl 12,36%,.
Narysov 273 bodů (hlasů), tj. podíl 39,08%,
Vysoká u Příbramě 338 bodů (hlasů), tj. podíl 48,56%.
-

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet Svazku obcí
ANTONÍN DVOřáK na rok 2017 dle předloženého
návrhu beze změn.

-

Zastupitelstvo obce bere na vědomí konání
JEDNáNÍ SHROMáŽDĚNÍ STAROSTŮ Svazku obcí
ANTONÍN DVOřáK dne 28. 3. 2017 v Modřovicích.

-

Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že členské
poplatky ve svazku budou na rok 2017 0 Kč/EO.

-

Zastupitelstvo obce bere na vědomí záměr svazku
prodat pozemky v k.ú. Třebsko, které byly určeny
pro stavbu ČOV.

- Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že svazek na svém
jednání dne 28. 3. 2017 bude řešit způsob vyrovnání
závazků a pohledávek v rámci ukončené investiční akce
„Svazek obcí Antonín Dvořák - SPLAŠKOVá
KANALIZACE A ČOV TřEBSKO, VYSOKá
U PřÍBRAMĚ, MODřOVICE A NARYSOV“. O výsledku
a dalším postupu bude členské obce následně
informovat.
Navrhovatel: Zdeněk Strnad
Diskuze: Pan Drozda se zeptal, zda záměr prodat bude veřejně vyvěšen. Starosta odpověděl, že ano. Schválení prodeje
bude na červnové schůzi SOAD.
Protinávrh: nebyl vznesen .
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.: 20170315/04/14 bylo schváleno
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NA zAČáTKu BYL POCHOD NewYORSKÝCH ŠVADLeNeK
Před první světovou válkou, v době sociálních
krizí, vznikla myšlenka, aby se ženy v jeden konkrétní
den scházely a požadovaly volební právo. Tyto požadavky zazněly na mezinárodním sjezdu žen ve Stuttgartu v roce 1907, kterého se zúčastnily delegátky z
15 zemí. V následujícím roce pochodovaly tisíce žen
ulicemi New Yorku a požadovaly svá hospodářská
práva a kratší pracovní dobu. Od následujícího roku
se začal ve Spojených státech slavit Národní den žen.
V Evropě byl zaveden o dva roky později, tedy v
roce 1910, tehdy ještě bez určení pevného data.
Datum 8. března se jako Mezinárodní den žen ustálilo
po první světové válce pod vlivem velké demonstrace
v Petrohradě roku 1917, těsně předcházející únorové
revoluci, která se konala poslední neděli v únoru dle

juliánského kalendáře, což odpovídá 8.březnu kalendáře gregoriánského.Mezinárodní den žen byl oficiálně uznán Organizací spojených národů v roce 1975
a následně jej přijaly vlády jednotlivých zemí.
Jak to bylo s Mezinárodním dnem žen u nás?
Těsně po sametové revoluci, v roce 1990, byl Mezinárodní den žen zrušen jako komunistický svátek.
Tehdejší politici se domnívali, že ho nahradí svátkem
matek. Mezinárodní den žen se do našich kalendářů
vrátil až v roce 2004.
MDŽ je mezinárodně uznávaný den, který má připomínat boj za ženská práva.
LŠ - převzato z webu

akce konané
MDŽ
I v letošním roce pořádala Obec Vysoká u Příbramě dne 8. března v místním pohostinství „U Cempírka“ oslavy Mezinárodního dne žen. V programu se
nám představil Sportovní taneční klub, který předvedl standardní a latinsko - americké tance v podání
„mladších“ i „starších“ tanečních párů. Myslím, že jejich představení bylo krásné. Je úžasné, jak tyto děti
zvládají i složité taneční variace a stihnou při tom
udržet rytmus a ještě se na nás - publikum usmívat.
V následném programu vystoupila Natálka Fraňková, která nám zahrála na saxofon. Jsme rádi, že
nám na Vysoké vyrůstá nová generace nadaných
umělců.

Věřím, že se všem oslavenkyním pohoštění i program líbily a budeme se těšit na další takové setkání
v příštím roce.
IP

životní jubilea 2017
Leden
Jaroslava Bibenová
marie Šedivá
Hedvika Hrušková
Miloš Liška
Únor
Svatava Romová
Petr Bodlák
Ilona Valsová
Josef Turek
Karel Tomášek
Březen
Josef Fencl
Jindřich Tomášek
Václav Vlas
Věra Vémolová
Jiří Vejvoda

Duben
Jaroslav Beran
Jiří Valsa
Jiří Kraus
Kateřina Fraňková
Květen
Jaroslav Lála
Červen
Vlastislav Fencl
Alois Bambas
Jitka Vejvodová

Všem
jubilantům
přejeme
hodně zdraví
a štěstí.
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klub tanečního sportu příbram
Počátky klubu se datují od roku 1986, kdy se stal
pokračovatelem práce skupiny nadšenců pro společenské
tance, scházejících se v prostorách a za podpory závodního
klubu ROH Rudných dolů Příbram ZTR.
Během více než třiceti let se v klubu vystřídalo mnoho
tanečníků a tanečnic. Někteří u tance, který se postupně
přeměnil v taneční sport, vydrželi déle a dosáhli dobrých výsledků a umístili se na medailových místech v soutěži MČR.
Tanečníci a tanečnice KTS Příbram nejenže trénují, soutěží,
ale také vystupují na kulturních a společenských akcích v Příbrami a okolí.

V létě klub pořádá letní taneční soustředění a také
prázdninový tábor s tancem.
V současné době, již 15 let, klub pracuje při DDM v Příbrami,
kde nalezl velmi dobré zázemí a podmínky pro práci s dětmi.
Věnuje se hlavně dětem ve věku od 5 let a mládeži do 18 let.
V městě Příbrami a také okolních městech pořádá každoročně soutěže v tanečním sportu. Tyto soutěže jsou vždy čtyři
během roku 2 na jaře a 2 na podzim. V letošním roce to bude
již 25. ročník.
František Mochán

Taneční pár Tomáš Havlíček a Tereza Váchalová
Tomášovi bude letos 15 let, pochází z Vysoké u Příbramě, Tereze 14 let a je z Jinec. Oba začali tancovat
v roce 2013 sportovní tance v DDM Příbram pod vedením Františka Mochána, kde trénují doposud.
Od roku 2014 soutěží jako taneční pár za KTS Příbram (Klub tanečního sportu Příbram) ve standardních
i latinsko-amerických tancích. Zpočátku tančili v pohárových a „Hobby“ soutěžích (dnes již Tanec pro
všechny), kde v letech 2014-2015 získali 11 medailí.
Nyní již druhým rokem tančí v postupových soutěžích

za velké podpory Městyse Jince, který svými výkony a
dosavadními úspěchy rovněž reprezentují. Tančí ve své
věkové kategorii Junior II, výkonnostní třídu D. Mezinárodní úspěch zaznamenali koncem roku 2016 v německém Freibergu, kde ve věkové kategorii 18-35 let
vytančili 2.místo v latině.
Mimo soutěží stále více přibývá společenských akcí,
kde Tomáš s Terezou rádi vystupují.
H+V

natálie fraňková
Hudba mě zajímala od malička. Na zobcovou
flétnu, což byl můj první nástroj, jsem začala hrát
v šesti letech. Na zobcovou flétnu jsem hrála tři roky
a potom jsem přidala flétnu altovou, následně flétnu
tenorovou. Celých mých pět let hrou na flétny mě
provázela paní učitelka Baťová, a za to jí moc děkuji.

K saxofonu jsem se dostala na začátku páté třídy,
jelikož jsem si začínala rozšiřovat hudební obzory a
saxofon se mi líbil pro svou originalitu. Osobně preferuji Jazz, Funkey a Blues a mým velikým dlouholetým vzorem je saxofonistka Candy Dulfer a zpěvačka
Zaz. Na altový saxofon tedy hraji již třetím rokem a to
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v Základní umělecké škole T.G.M. s panem učitelem
Kamilem Jánským, hráčem kapely Laura a její tygři.
Dále pak hraji v Space Private Orchestr, což je kapela složená z pouze dechových nástrojů.
Dalším mým koníčkem je sport. Jsem členka triatlonového oddílu Triklub Příbram. Závodím v běhu, plavání a jízdě na kole. V loňském roce jsem se umístila
na druhém místě v Brdském běžeckém poháru. Ráda
bych se v budoucnu zúčastnila některého z evropských triatlonových závodů.
Mým snem v hudbě je založit si kapelu a hrát s ní
v jazzových klubech například v Praze. Budu ráda,
když si mou hudbu někdy poslechnete nebo přijdete
na jakýkoliv můj koncert.
NF

RACHTáNÍ V OBCI
Určitě jsme si všichni během Velikonoc všimli ráno a
navečer rachtajících dětí v naší obci. Jedná se o tradiční lidový zvyk, kdy zvony odlétly na Zelený čtvrtek
v poledne do Říma, a tudíž nemohly zvonit. Aby lidé věděli, kdy je ráno, poledne a klekání, nahradili zvonění
rachtáním. Rachtalo se až do té doby, než se zvony
vrátily zpět, v poledne na Bílou sobotu. Tento den
ráno děti rachtají naposledy. Pak si jdou dopoledne
za tuto službu vyrachtávat odměnu po vesnici, která je
zakončena koledou.

Jsem ráda, že stálého oživování této tradice
se všichni nadšeně zhostili, za což byli v sobotu odměněni sladkostmi, ovocem, kraslicemi i syrovými vajíčky.
Děkuji všem, kteří se zúčastnili rachtání, hlavně
pak těm, kteří neváhali koledníky pohostit a odměnit
za rachtání úsměvem a dobrou náladou. Věřím, že
se všichni těšíme na další ročník se spoustou dalších
nových koledníků a jejich rachtaček.
JK
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pálení čarodejnic
I v letošním roce pořádala naše obec v součinnosti
s místním sborem dobrovolných hasičů pálení

čarodějnic s opékáním buřtů.
Děkujeme všem, kteří se angažovali při této akci.
IP

akce - muzeum Antonína Dvořáka
Vážení a milí přátelé,
přijměte pozvání na akce,
které jsme pro Vás připravili
na letošní letní i podzimní
sezónu:

___________________
říjen 2017 - koncertní sál zámku
HUDEbNí PODZIM 2017
- cyklus komorních koncertů

24. června 2017
- koncertní sál zámku mimořádný koncert mladých českých a finských hudebníků z Hudebního institutu z Kotky a za
účasti vnučky skladatele
J. Sibelia prof. Satu Jalas
(conservatorio a. boito - Parma, Itálie). (Koncert se koná
příležitosti oslav stého výročí
vzniku nezávislého finského státu
„Finland 100“).
___________________

prosinec 2017 - koncertní sál
zámku - aDVENTNí KONcERT
se souborem
Orchestr archioni Plus
___________________

29. července 2017, 16:00 h.
- koncertní sál zámku koncert SEOUL ORaTORIO
(Jižní Korea). Koncert studentů a
profesorů konzervatoře v Soulu.
Tato soukromá korejská konzervatoř spolupracuje s památníkem již
několik let, její studenti se zaměřují
zejména na sakrální tvorbu.

Výstava „antonín Dvořák
a jeho žáci“ dokumentuje
skladatelovu pedagogickou
činnost, detailně se zabývá jeho působením na Pražské
konzervatoři, jeho působením na
pozici ředitele Národní
konzervatoře v New Yorku.
Výstava současně představuje ně-

Den Středočeského kraje
- 28. října 2017 - Galerie
V. Kounice v zámku ve Vysoké
- promítání hudebních
dokumentů ze života
a díla a. Dvořáka
___________________

které jeho známé i méně
známé žáky. Výstava potrvá
do 31. prosince 2017.
___________________
červenec - srpen
- zahradní kavárna Sládkovna - prodejní výstava keramiky z chráněné
dílny Domov
sv. anežky z Týna nad Vltavou
- muzeum chce prodejem
podpořit dospělé lidi
s postižením v jejich
začleňování se do běžného
života. (Domov sv. anežky o.p.s.
- poskytuje sociální služby
a provozuje chráněné pracovní
dílny a chráněná pracoviště.)
___________________
Změna programu vyhrazena
Aktuální informace o všech
připravovaných programech
na www.antonindvorak.cz.
Na shledanou se těší kolektiv pracovníků muzea.

Člověk známý i neznámý - jan bejček
Na Vysoké u Příbramě trávily svůj čas známé
osobnosti, jako například A. Dvořák, J. J. Stankovský, J. V.
Sládek či generál J. Kholl. I v dnešní době zde žije člověk,
který ve své sportovní kariéře (lehké atletice) mnohé dokázal.
Život člověka ovlivňují běžné situace více, než si umíme
představit. Správně položená otázka může dovést cílevědomého a vytrvalého člověka až na stupně vítězů. Tak to
bylo i v případě pana Jana Bejčka.
Studenti jedenáctileté střední školy v Horšovském Týně
dostali od svého třídního učitele v hodině občanské výchovy otázku: „Mám pevnou vůli, ano či ne?“

Student Jan Bejček odpověděl: „Pevnou vůli mám pouze
v atletickém tréninku“. Touto odpovědí začal pravidelný
trénink v AO Jiskra Domažlice, aby dokázal svému třídnímu učiteli, že tu pevnou vůli opravdu má.
Zpočátku jeho výsledky nebyly ničím výjimečné, ale
přesto se postupně začaly dostavovat úspěchy a Jan nepolevil v tréninku ani ve svém odhodlání. Zranění kolena (meniskus) jej vyřadilo z výběru do Dukly Praha.
Vojenskou službu absolvoval u bojového útvaru, závodil
za Rudou Hvězdu Pardubice. Zúčastnil se tréninku ve vysokohorském prostředí. Na armádních přeborech porážel
svěřence Dukly Praha a Dukly Bánská Bystrica - například
na přeborech v Rokycanech zvítězil na trati 5 km.
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Svou velkou sportovní kariéru nastartoval v roce 1967, kdy
se startovním číslem 601 vyhrál Velkou Kunratickou v
Praze.
V tradičním závodě Běchovice - Praha se umístil na 16.,
13., 6., 2. a 1. místě a také na 1.místě v soutěži tříčlenných
družstev. V průběhu své sportovní kariéry se účastnil
mnoha domácích i zahraničních závodů - např. MČSSR,
MČSR a mnoha dalších závodů po celé Evropě - např. VC
Chodska, Běh pravdy Plzeň, CROSS - SATUS Ženeva, atd.
Královně sportů - lehké atletice zcela propadl a vše podřizoval tomuto svému milovanému sportu. Kvůli mezistátním utkáním posunul i termín své svatby.
Po ukončení své aktivní kariéry se věnoval práci s mládeží.
I v současné době je velmi aktivní. Nezůstává nic dlužen svému životnímu mottu a v květnu letošního roku promoval na Universitě třetího věku.
trenér Petr Faschingbauer napsal o svém svěřenci toto:
Jan Bejček, bývalý československý reprezentant v bězích
na dlouhé tratě, se narodil 25.března 1946 v Rokycanech.
Mládí prožil v Šitboři u Poběžovic, kde jako venkovský chlapec zkusil řadu sportů, z nichž nejvíce ho zaujala turistika
a horolezectví. Při studiu na jedenáctileté střední škole v
Horšovském Týně začal s pravidelnou běžeckou přípravou
v atletickém oddílu Jiskra Domažlice. Ve srovnání s ostatními atlety neměl velké nadání, ale vše nahrazoval nesmírně pevnou vůlí a svědomitostí v tréninku.
V dorostenecké a juniorské kategorii patřil sice k dobrým závodníkům, ale významného úspěchu nedosáhl. Aby
mohl podstoupit náročný běžecký trénink, nastoupil po
základní vojenské službě jako metodik nejprve při Domu
pionýrů a mládeže a později v OV ČSTV v Domažlicích.
Ani při vojenské základní službě, kterou absolvoval u
bojového útvaru, nepřestal tvrdě trénovat. Po návratu z
vojny se neustále zlepšoval, vyhrál první významný závod
Velkou Kunratickou v roce 1967.
Jaro 1968 přineslo zlom v jeho běžecké kariéře. Jan Bejček se stal nečekaným, ale zaslouženým mistrem Československa v přespolním běhu na 10 kilometrů. Od té doby
získal na mistrovstvích ČSSR a ČSR deset medailí a reprezentoval Československo v mezistátních utkáních s Francií,
Norském, Švédskem, Itálií, Anglií, Maďarskem a Polskem.
Byl spoludržitelem československého rekordu ve štafetě 3
x 3 kilometry časem 25:45,6 (Pavel Faschingbauer, Václav
Bua, Jan Bejček).
V Oslo pak zaběhl svůj nejlepší čas na 10 kilometrů
29:44,8.

Jeho velkým cílem byla účast na Olympijských hrách v
Mnichově v roce 1972 v maratonu. Měl k tomu velké předpoklady - ohromnou vůli a umění trpět. Kvalifikační závod,
který se konal v rámci Domažlického maratonu, bohužel
nedokončil pro zranění - bortící se klenba nohy. Byl to jeho
poslední závod a jediný, který ve své bohaté běžecké kariéře vzdal.
Skončil s aktivním závoděním, ale atletice zůstal věrný.
Vystudoval trenérskou školu při FTVS v Praze a stal se hlavním trenérem sportovních tříd a TSM v Příbrami, kam se
z Domažlic přestěhoval.
Kamarádským přístupem a důsledností dokázal nadchnout mládež pro atletiku a se svými svěřenci, zejména v
mládežnických kategoriích, získal řadu úspěchů.
Cílevědomost a houževnatost uplatnil i v osobním životě.
Ve Vysoké u Příbrami postavil dům a se svou ženou Jitkou
vychovali dvě dcery - obě lékařky. Sám se pak věnuje myslivosti, jezdí na kole, navštěvuje universitu třetího věku a
stále sleduje svůj milovaný sport - atletiku.
Motto pana
Jana Bejčka:
„Pamatuj si,
že jedině pevnou vůlí
dokážeš i to,
co se ti zdá
někdy nemožné“.
IP
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