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Čarodějnice na Vysoké
Poslední dubnový čtvrtek se i na Vysoké pálily čarodějnice. Děti přinesly opravdu pěkné výtvory, které jsme společnými silami upálili
na hranici. Děkuji všem dětem a rodičům za jejich tvorbu.
Ivana Pospíšilová

Stavění máje jako tradice
Do naší obce se po čtyřech letech vrátila stará tradice, a to,
že kromě obecní májky, která se staví každý rok již od nepaměti, se
vztyčila druhá májka před okny svobodného děvčete. Je to velká
výzva od chlapce - stavitele a podle předpokladů můžeme
očekávat svatbu a tak přejme jen a jen samé štěstí.
Máje se staví již celá staletí a již naši předkové jimi vítali jaro.
Především to byla oslava mládí, lásky a plodnosti. Májka, tradiční
symbol jara, se stavěla před svátkem apoštolů Filipa a Jakuba,
tzn. 30 dubna. Dnes je jejich svátek posunutý, přesto se stále noci
z posledního dubna na 1. máje říká filipojakubská noc.

Májky se podle tradice stavěly v centru obce na návsi,
před hospodou, případně před domem starosty. Májky se do rána
bedlivě hlídají, aby ji přespolní nepodřízli a neodnesli ozdobený
vršek, neboť by to byla velká ostuda. Stavitelé si na zkrácení
dlouhého času koupili třeba sud piva a do rána se bavili. Nesměli
to však s alkoholem přehnat, protože jinak by májku nemuseli
uhlídat. Nejstarší známý doklad o stavění máje je z roku 1422,
kdy za postavení máje dostal hoch odměnu, a to ruku děvčete.
(čerpání z Českých tradic)
Jaroslav Láska
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Vážení občané a přátelé naší obce,
přemýšlím nad řádky, které Vám chci věnovat v úvodu jarního
Vysockého občasníku. Událostí, které jsme během uplynulého
a v úvodu letošního roku prožili bylo nespočet. Některé byly
příjemné a veselé, jiné už méně. Pro chod obce byly jistě
nejzásadnější komunální volby do zastupitelstva obce,
které se odehrály na konci minulého roku a jejichž výsledkem byla
velká obměna zastupitelů obce.
V novém složení zastupitelstva obce již pracujeme téměř šest
měsíců a rád bych ze srdce znovu poděkoval všem, kteří se
na předání a úspěšné převzetí agendy obce podíleli. Musím ze své
pozice zmínit jednu velice pozitivní zkušenost a to, že se z větší
části podařilo navázat na neopomenutelnou práci předchozích
zastupitelstev a jako kolektiv pokračujeme ve zvelebování naší
obce tak, aby se nám všem zde dobře žilo.
Tolik k úvodu a nyní dovolte, abych se ohlédl za dalšími
událostmi naší obce, našeho regionu. Jak jistě všichni víme, tak
žádný se zastupitelů obce není trvale uvolněn pro práci zastupitele,
a práci pro obec vykonáváme při svých zaměstnáních a s nárůstem
úřední administrativy leckdy již nezbývá dostatek času na práci
v obci, potažmo získávání nejrůznějších dotací. Přiznám se,
že se ke mně občas dostanou informace, že obec v čerpání dotací
nedělá mnoho, resp. nic. Nutno podotknout, že je rozdíl dotace
čerpat a čerpat dotace efektivně. Myslím tím nešvar, který je
v některých obcích a organizacích států běžný - tedy dotační akce.
S čistým štítem jsem dnes schopen říct, že prostředky,
které čerpáme z fondů EU, ale i státního rozpočtu, jsou využívány
efektivně a hospodárně. Naše obec, stejně jako ostatní svazkové
obce našeho mikroregionu (tj. Narysov, Třebsko a Modřovice),
jsme ve vysokém stádiu rozpracovanosti společného projektu.
„SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV TŘEBSKO,
VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ, MODŘOVICE A NARYSOV“
a na dotační akce přihlížíme s ohledem na finanční přípravu právě
tohoto projektu. Právě z tohoto důvodu si vybíráme dotační
příležitosti tak, aby zbytečně povinnými spoluúčastmi na dotacích
nezatěžovaly obecní rozpočet. Dovolte, abych Vás informoval
o dotacích, které toto kritérium splňují a navíc jsou účelné
a efektivní - podpora zaměstnanosti v obci. Obec dnes zaměstnává
4 občany na hlavní pracovní poměr a mzdové náklady jsou 100%
hrazeny z fondů EU. Obec je již 3. rokem úspěšným příjemcem
dotací, které nejen že pomohou obec udržet tak jak ji nyní známe,
ale zejména pomohou místním občanům v době, kdy získat
zaměstnání je stále obtížnější. Rádi bychom v tomto směru
pokračovali i nadále a to jak s podporou fondů EU, tak s podporou místních podnikatelů při vytváření nových pracovních míst.
Dále musím zmínit prostředky, které obec průběžně získává
na podporu místních spolků a nově zřízené knihovny.
Co je tedy před námi? Naše další investice se budou zásadně
odvíjet od dotační nabídky. Jak jistě víte, v roce 2014 skončilo dotační období a to nové ještě nezačalo. Respektive už dnes víme, že
šance žádat dotace bude i v letošním roce (až do roku 2020).
Máme připraveno několik zásadních investic, které obec
potřebuje a je nutné je zrealizovat. Mezi prioritní bych zařadil
realizaci společného projektu „SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
A ČOV TŘEBSKO, VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ, MODŘOVICE
A NARYSOV“, vybudování vodovodu, opravu povrchů
na místních komunikacích, výstavbu autobusového nástupiště
ve spodní části obce, obnovu starých polních cest - vybudování
procházkových okruhů, zateplení obecního domu, atd. O tom,
které projekty budou realizovány, v první řadě rozhodne nabídka
dotačních titulů. Ve většině případů jdeme po zisku co největší

procentuální účasti na nákladech ze strany dotačního titulu
a logicky co nejnižší účasti z rozpočtu obce. Není to ale podmínkou. Pokud půjde o strategicky významný projekt, přistoupíme
i na vyšší spoluúčast ze strany obce tak, abychom byli schopni
projekt zrealizovat.
Obec však musí vystupovat i jako sponzor a donátor místních
spolků, organizací a vůbec dobrovolníků, kteří se podílejí
na kultuře, sportu, ochraně majetku a životů, přírody, výchově
a směřování dětí. Všem těm, kteří nějak přispívají lepšímu soužití
a dění v obci, musíme nabídnout pomoc a to jakoukoliv. Vím,
že to dokážeme a budeme v tomto ohledu maximálně otevřeni
všem našim občanům a organizacím. Tímto bych jim chtěl
z celého srdce poděkovat za jejich nezištnou práci, kterou věnují
a věnovali ze svého volného času a ubírali jej svým rodinám.
Děkuji Vám všem, věřím, že budete v těchto svých aktivitách
pokračovat a budete úspěšní. Přeji Vám v tomto úkolu mnoho
sil a odhodlání. Já osobně jsem připraven na Vaše otázky
a problémy reagovat. Průběžné informace získáte na
www.vysokaupribrame.cz
Zdeněk Strnad, starosta Vaší obce
Informace ze Svazku obcí ANTONÍN DVOŘÁK
Informace z tohoto dobrovolného svazku obcí Vám přináším
z první ruky, tedy z pozice předsedy tohoto svazku. Jak jsem již v
úvodním slově nešetřil slovy na téma společného projektu
„SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV TŘEBSKO, VYSOKÁ
U PŘÍBRAMĚ, MODŘOVICE A NARYSOV“, tak mi dovolte,
abych doplnil pár informací k tomuto projektu. Projekt má platné
stavební povolení a aktuálně se začíná s aktualizací žádosti
o dotace dle nových podmínek dotačního období 2014-2020.
Dle posledních informací budeme podávat žádost ve druhé
polovině roku 2015. Nyní ještě dokončujeme všechny dokumenty
související se změnou trasy hlavního přivaděče z Vysoké
do Třebska, které celý projekt dokázaly nejen technicky
zjednodušit - změna z tlakové na gravitační kanalizaci,
ale i zlevnit. Tato změna by měla výrazně posílit naše šance
na získání dotací. Na otázku „KDY“ bude odkanalizováno
si dovolím odpovědět velice opatrně, neboť je vše závislé
na financování projektu právě z fondů EU. Dovolte mi tedy
alespoň malou úvahu. Za předpokladu, že budeme s žádostí
úspěšní, tak by práce mohly začít již z jara příštího roku a celá
stavba je plánovaná na 18 - 24 měsíců. Takto definováno je to
teoreticky již za dveřmi a to nás vede k přípravě dalších nutných
podrobností, kterými jsou domovní přípojky a výpočet stočného.
Těmto nelehkým úkolům se budeme věnovat bezodkladně a to
formou veřejného jednání za účasti projektantů a dalších
odborníků, kteří nám s tímto budou nápomocni. Termín veřejného
jednání Vám bude sdělen se značným předstihem a budeme
velice rádi, pokud si čas uděláte a na jednání přijdete.
Svazek krom tohoto nemalého projektu řeší i ostatní témata,
které jsou pro náš region společná a důležitá. Mezi ně neodmyslitelně patří předškolní a školní zařízení, konkrétně Veselá školka
Třebsko a ZŠ Bohutín. I zde si musí každá obec uvědomit,
že podpora těchto zařízení je naší povinností, neboť právě tyto
a jiné služby jsou pro stávající a budoucí obyvatele podmínkou
spokojeného žití v našem regionu. Zřizovatelé těchto zařízení jsou
finančně zatíženi více než obce, které pouze tato zařízení
využívají a právě zde se snažíme získat podporu mezi zastupiteli,
abychom mohli tyto služby nejen udržet, ale společně rozvíjet.
Což jak asi všichni víme, bez finančních prostředků jde
jen velmi ztěžka! Průběžné informace získáte na www.soad.cz
Zdeněk Strnad, předseda svazku
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Informace ze Svazku podbrdského regionu
I tomuto svazku patří místo v našem občasníku. Svazek
aktuálně řeší své další fungování a na valné hromadě dne
23. 4. 2015 byl v tomto směru učiněn první krok - byl zvolen nový
předseda pan Ladislav Turek, starosta obce Bohutín,
a místopředseda Mgr. Antonín Kropáč, starosta obce Láz. Svazek
v posledních letech byl hlavním účastníkem v jednáních kolem
budoucnosti Brd a staral se o zvýšení povědomí o místních
hodnotách, které v jednotlivých obcích regionu jsou. Jedním
z nástrojů, kterých bylo pro tento účel použito, je vybudování

Fabiánovy naučné stezky propojující jednotlivé obce nově vzniklou
cyklostezkou. Jako každý rok, tak i letos bude stezka otevřena
formou společné cyklojízdy, během které se projedou členské obce
za účasti starostů a zastupitelů jednotlivých obcí. Trasa se aktuálně
připravuje, ale termín je již vybraný a tak si zapište do svých
kalendářů datum 23. května 2015 jako den, kdy se pro sezonu 2015
Fabiánova naučná stezka slavnostně otevře. Informace o trase
a časech bude zveřejněna začátkem května 2015.
Těšíme se na shledanou!
Průběžné informace získáte na www.podbrdsko.com

Odpadové hospodářství
Na základě §43 zákona č.185/2001 Sb. o odpadech byl zpracován plán odpadového hospodářství Středočeského kraje.
Od začátku roku 2015 platí nový POH ČR, který obsahuje řadu
nových cílů, zejména pro původce komunálních odpadů tj. především pro obce.
Z toho vyplývá od 1.1.2015 povinnost pro obce zajistit oddělený sběr pro papír, plast, sklo, kovy a bio odpad.
V naší obci třídíme odpad již několik let, a proto nyní probíhá
pouze rozšíření o kovový odpad a bio odpad.
Na našich dvou sběrných místech přibyly šedé kontejnery na
drobný kovový odpad. Kontejner na bio odpad je přistaven v prostoru zvaném Trniny a lze k němu přijet po zpevněné asfaltové
cestě. Co je vhodné do těchto nových kontejnerů odkládat je možné
si přečíst na informačních tabulích přímo u kontejnerů. Žádáme
občany, aby odkládali pouze určený materiál, neboť v případě nedodržení nelze kontejner vyprázdnit na určeném místě a budou tak
vznikat nemalé další finanční náklady.
Shromažďování bio odpadu je pro nás všechny něco nového a
tak tuto kontejnerovou variantu berme jako zkušební a následně
čas ukáže zdali to většině obyvatel bude vyhovovat.
Jaroslav Láska, místostarosta obce

Kácení dřevin
Příroda se začala probouzet, kácení dřevin
musí počkat na podzim
Ministerstvo životního prostředí dne 19.3.2015 vydalo doporučení, podle kterého by mělo ustat veškeré kácení stromů v Česku.
Podle platných právních předpisů se mají kácet stromy v období tzv.
vegetačního klidu. A ten během uplynulých teplých dní skončil.
Podobné doporučení vydalo MŽP již loni. Stromy se už připravují
na olistění a rozkvět a začínají hnízdit ptáci. Útlum fyziologických
a ekologických funkcí dřevin trvá zhruba od začátku listopadu
do konce března, kromě aktuálního počasí je závislý na nadmořské
výšce a dalších charakteristikách konkrétního místa.
Povolení od městského nebo obecního úřadu potřebuje každý
pro pokácení stromu s obvodem kmene větším než 80 centimetrů
ve výšce 130 centimetrů nad zemí (v tzv. prsní výšce). Neovocné
stromy v zahradách plní zásadní společenské funkce, jako je např.
snížení prašnosti a hluku, produkce kyslíku atp. Bez povolení je
naopak od listopadu možné kácet ovocné dřeviny nejen v zahrádkách, ale i u rekreačních objektů a v zahrádkářských koloniích.
Jana Krejčová / Ekolist
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Statistika k 1. 1. 2015
Počet kolaudovaných domů: 154 popisných čísel.

340 obyvatel:
přihlášení:
odhlášení:

180 žen a 160 mužů
7 občanů
z toho 2 narození
5 občanů
z toho 5 zemřelí

Zpracoval: Jaroslav Láska

Přijatá usnesení zastupitelstva
Návrh opatření obecné povahy č.1/2015 územní opatření o stavební uzávěře
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vysoká u Příbramě
schvaluje zahájení řízení o územním opatření
o stavební uzávěře dle předloženého návrhu.
Protinávrh:
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Vysoká u
Příbramě odkládá rozhodnutí o zahájení
řízení o územním opatření.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 1 ZdeněkP
Strnad Zdrželi se 0
Usnesení č.: 20150310/04/03 bylo schváleno
Návrh vyhlášky 01/2015 – systémová vyhláška
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo se usneslo vydat na základě § 17
odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm.
d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
obcích“), obecně závaznou vyhlášku č.
01/2015 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vysoká u
Příbramě podle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování:
Pro 8
Proti 0 Zdrželi se 1 - Lad. Šabat
Usnesení č.: 20150310/04/04 bylo schváleno
Návrh smlouvy na likvidaci BIO odpadu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy SVZ Centrum, s.r.o., IČ:
26092212 na předmět plnění: sběr, přeprava a
odstranění bio-odpadu, s tím, že tuto
smlouvu nelze podepsat bez vypořádání
věcných připomínek zastupitelstva obce
k této smlouvě.
Výsledek hlasování:
Pro 9
Proti0 Zdrželi se 0
Usnesení č.: 20150310/04/05 bylo schváleno
Návrh vyhlášky 02/2015 - poplatek ze psů
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo se usneslo vydat na základě § 14
odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm.
h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně
závaznou vyhlášku č. 02/2015 o místním
poplatku ze psů podle předloženého návrhu.
Tímto usnesením se zároveň zruší obecně
závazná vyhláška č. 2/2014.
Návrh je přílohou č. 4 tohoto zápisu
Výsledek hlasování:
Pro 9
Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.: 20150310/04/06 bylo schváleno

Vyhodnocení výzvy k podání nabídky
a prokázání kvalifikace na veřejnou
zakázku malého rozsahu na službu „Administrativní, projekční a inženýrské činnosti
na investiční akci obec Vysoká u Příbramě vodovod“.
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo schvaluje Zprávu o posouzení
a hodnocení nabídek ze dne 13. 2. 2015 k
zakázce: "Administrativní, projekční a inženýrské činnosti na investiční akci Obec Vysoká
u Příbramě - Vodovod". Zastupitelstvo
v souladu se Zprávou o posouzení a hodnocení
nabídek rozhodlo o výběru nejvhodnější
nabídky: Jako nejvhodnější nabídka byla
vybrána nabídka uchazeče:
A.Z.A.P. spol. s r.o., IČ: 25853449,
Mišákova 468/41, Povel, 779 00 Olomouc.
2. Zastupitelstvo pověřuje starostu k přípravě
dodatku k této smlouvě, který umožní obci
ukončit smlouvu po ukončení každé části díla
(body 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3 a 3.5.4 smlouvy) a to
bez udání důvodů.
3. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy o dílo se společností
A.Z.A.P. spol. s r.o. s tím, že tuto smlouvu
nelze:
a) podepsat bez dodatku upravujícího možnost
odstoupení od smlouvy, viz bod č. 2 tohoto
usnesení.
b) podepsat před uplynutím lhůty pro podání
námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. Pokud budou námitky ve lhůtě
podány, pověření starosty k podpisu smlouvy
zaniká a bude o něm znovu rozhodnuto v závislosti na způsobu vyřízení námitek.
Výsledek hlasování:
Pro 9
Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.: 20150310/04/07 bylo schváleno
Vstup do Programu 2015 pro poskytování
dotací z rozpočtu Středočeského kraje.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo:
- schvaluje podání žádosti o dotaci na akci/projekt „Modernizace a obnova hasičské techniky
a výstroje“ z Programu 2015 pro poskytování
dotací z rozpočtu Středočeského kraje
ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS (max. 200 tis. Kč)
a závazek spolufinancování akce/projektu
v minimální výši 5% z celkových uznatelných
nákladů akce/projektu.
- schvaluje podání žádosti o dotaci
na akci/projekt „Dovybavení znovuotevřené
knihovny“ z Programu 2015 pro poskytování
dotací z rozpočtu Středočeského kraje
ze Středočeského Fondu kultury a obnovy
památek (max. 80 tis. Kč) a závazek
spolufinancování akce/projektu v minimální
výši 5% z celkových uznatelných nákladů
akce/projektu.
- o částky spoluúčasti obce se zvýší schodek
rozpočtu obce pro rok 2015, úprava rozpočtu

bude řešena rozpočtovým opatřením po uzavření smluv s poskytovatelem dotace.
Výsledek hlasování:
Pro 9
Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.: 20150310/04/08 bylo schváleno
návrh příkazní smlouvy na zajištění snížení
ceny dodávek el. energie
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo:
- neschvaluje podepsání příkazní smlouvy
s E-Aukční Portál s.r.o., se sídlem Vršovická
1525/1d, Vršovice, 101 00 Praha 10,
IČO: 01487507
- pověřuje místostarostu obce pana Jaroslava
Lásku k projednání snížení ceny dodávek
el. energie se stávajícím dodavatelem v porovnání s další min. jednou nabídkou jiného dodavatele. Výsledek předloží zastupitelstvu obce
na příštím zasedání zastupitelstva v červnu
2015.
Výsledek hlasování:
Pro 9
Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.: 20150310/04/09 bylo schváleno
Záměr obce o nákupu pozemků pod MK
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo:
- vyhlašuje záměr nákupu pozemků v k.ú.
Vysoká u Příbramě, které se nacházejí pod
obecní místní komunikací a nejsou ve vlastnictví obce Vysoká u Příbramě, konkrétně p.č.
450/3 a 384, p.č. 41/10, 41/11 a 39/10 a p.č.
159/50
- pověřuje místostarostu pana Jaroslava Lásku
k jednání s majiteli o záměru obce
s podmínkami: cena za 1m2 činí 50 Kč/m2, náklady spojené s administrací záměru hradí
obec, tj. právní a zeměměřičské služby.
Výsledek hlasování:
Pro 9
Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.: 20150310/04/10 bylo schváleno
Inventura obce
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo:
Schvaluje vyřazení zbytného majetku z inventury obce v rozsahu:
Inv. č. 1 (program KEO), 16 (panoramatická
mapa), 21 (míchačka na maltu), 34 (soubor
pomůcek PO blůza, kalhoty, boty), 38 (mobilní
telefon), 39 (barevný letecký snímek) a 6
(rybník Boliňák)
Výsledek hlasování:
Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.: 20150310/04/11 bylo schváleno
Rozpočtové opatření č. 1/2015
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vysoká u Příbramě schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 1/2015
podle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování:
Pro 9
Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.: 20150310/04/12 bylo schváleno
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Mezinárodní den žen
Mezinárodní den žen (MDŽ) si většina lidí spojí s komunismem
a karafiáty. My na Vysoké jsme se rozhodli uspořádat tento den,
nejen pro ženy, společenské odpoledne v nekuřáckém sále pohostinství U Cempírků. Bohatý program obsahoval divadelní vystoupení spolku z Čenkova, taneční ukázku z filmu Pomáda, tombolu a
výuku tance Rufus. Každý, kdo do sálu odpoledne zašel, ochutnal
vanilkový dort a příjemně se bavil. Rádi bychom z této akce udělali na Vysoké tradici. Ale jak je to vlastně s historií MDŽ?
Historie Dne žen, jak se mu zpočátku říkalo, začíná už v roce
1907, kdy na prvním sjezdu socialistek ve Stuttgartu vystoupila rakouská delegátka s myšlenkou, že by se ženy měly v určitý den v
roce veřejně scházet a žádat volební právo. Až o tři roky později, v
roce 1910 na II. mezinárodní konferenci žen - socialistek v Kodani,
navrhla Klára Zetkinová, aby se ženy v příštím roce v různých zemích Evropy v určitý den sešly a požadovaly volební právo. Poprvé se takto ženy sešly v roce 1911 v Německu,
Rakousko-Uhersku, Švýcarsku, Dánsku a v Americe.
Ruské ženy MDŽ poprvé oslavily v roce 1913, v únoru 1917
pak vyšly do ulic pod heslem "chléb a mír". Týden poté byl ruský
car donucen abdikovat a prozatímní vláda schválila mimo jiné i volební právo žen.
V roce 1975 pak byl Mezinárodní den žen oficiálně uznán i organizací OSN a v důsledku toho jej přijaly mnohé národní vlády.
Přestože již uplynulo mnoho let a mnohé z požadavků prvních prů-

kopnic a průkopníků byly naplněny, zůstává problematika rovných
práv stále živá.
Mnozí našinci by však tento svátek nejraději viděli v propadlišti
dějin, jelikož jej zřejmě považují za výhradní výtvor bývalého režimu. A jeho původní smysl neznají či nechtějí znát. Je samozřejmě
pravdou, že MDŽ byl komunistickým režimem silně zneužit, avšak
takový Den matek byl zase zneužit fašisty a také se nad tím dnes
nikdo příliš nepozastavuje. V období změn, které následovalo po
revoluci v roce 1989, byl tedy Mezinárodní den žen jako nepatřičný
z kalendáře opravdu vyškrtnut. Statut významného dne mu byl navrácen až v roce 2004.
Lucie Šímová

Úspěšní luštitelé minulého čísla

Obec Vysoká zve všechny děti na oslavu svátku MDD
dne 7. 6. 2015 od 14 hod.
Budou připraveny soutěže, krásné ceny
a vylosujeme další úspěšné detektivy.

V únorovém čísle jsme hledali únosce medvěda. Správná odpověď
je – řezník Jitrnička a medvěda ukryl v hospodě. Správných odpovědí přišlo celkem 8 a z nich byli veřejně vylosováni tito výherci:
Vašík Bambasů, Evička Procházková a Honzík Pospíšil
Výhercům gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalším pátrání.

Životní jubilea 2015

Sponzoři MDŽ
Autodoprava Vaníček, Rustico Vysoká s.r.o.
Oknoplastik s.r.o., Jana Vaníčková, Denisa Lišková
Děkujeme všem sponzorům
za milé dárky, které byly rozdány
jako tombola při oslavě MDŽ 8.3.2015

Pozvánka na MDD

Prosím všechny luštitele:
nezapomeňte zaslat své odpovědi do 31.5.2015
na mail: ivana.svej@centrum.cz , nebo vhodit lístek s odpovědí
do schránky Vysockého občasníku,
která je k dispozici na vstupních dveřích OÚ Vysoká u Příbramě.

Ivana Pospíšilová
Jaroslava Bibenová

Únor

Jaroslav Šibrava
Pavel Švehla
Jelena Šabatová

Březen

Zdeněk Vaníček
Josef Hruška
Vlastimil Franěk

Duben

Zdeněk Dušek
Milan Vejvoda
Věra Strnadová
Růžena Zákostelská
Stanislav Durman
Zdeňka Lásková

Květen

Jana Bernášková

Červen

Jitka Bejčková
Marie Machová

Dvořákovy varhany v Třebsku
Zápis ve školní kronice Třebska z roku 1894: „Nové varhany.
Slavný hudební mistr Dr. Antonín Dvořák daroval chrámu Páně
zdejšímu nové varhany, které dne 8. září 1894 byly posvěceny
a svému účelu odevzdány.“
A pod tím vlastní rukou mistrovou připsáno: „A já hrál na varhany. Ve Střebsku 8. 9. 1894 Antonín Dvořák.“
Zdroj: Dějiny a pověsti obce Třebska. Vydané u příležitosti I. sjezdu
rodáků v neděli 12. července 1931.
Ve stejné brožurce je pak i další, méně radostná zmínka:
„Requisice varhanových cínových píšťal provedena byla
ve zdejším chrámu Ústřednou pro kovy k účelům válečným
v měsíci lednu 1918.“
Za zapůjčení brožury děkujeme
panu Jiřímu Voříškovi, č.p. 45

HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ PLETI
PŘÍMO U VÁS DOMA
- speciální ošetření pleti
za použití kvalitní americké kosmetiky
- zvolení vhodných přípravků přímo pro Váš typ
- speciální čistící kartáček, okamžitě zlepšuje
vzhled pleti a minimalizuje vrásky
DALŠÍ: poradenství v péči o pleť, líčení

Nechte se hýčkat z pohodlí Vašeho domova.
Objednávejte:

606 367 156

Reklama

Leden
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Památník Antonína Dvořáka

Zámeček a jeho kulturní dění
Vážení a milí přátelé,
Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké vstupuje opět do nové sezóny
se zajímavou a pestrou kulturní nabídkou. První koncertní vystoupení se
konalo v neděli 12. dubna 2015 od 15 h, kdy se publiku představila
laureátka Mezinárodní pěvecké soutěže A. Dvořáka v Karlových Varech
(2014), sopranistka Katrin Targo. Během excelentního výkonu estonské
interpretky zazněly operní árie od W. A. Mozarta, G. Verdiho
přes B. Smetanu, A. Dvořáka až po R. Strausse a H. Wolfa.
Druhý z „Jarních koncertů na Vysoké“ se uskutečnil v zámeckém
koncertním sále v pátek 24. dubna 2015 od 19 h, kdy se v rámci
evropského turné představila na Vysoké dvojice umělců Susan a William
Goldenbergovi. V jejich provedení zazní pestrá paleta skladeb nejvýznamnějších interpretů z celého světa.
Následující dva květnové koncerty se uskuteční ve polupráci
s Hudebním festivalem Antonína Dvořáka Příbram. Vystoupí na nich
houslistka Julie Svěcená (5. 5) a čínský violista MinlangYu (28. 5). Oba
koncerty začínají v koncertním sálu zámku v 19 hodin.
I letošní ročník Muzejní noci na Vysoké, který se bude konat v sobotu
13. června 2015 od 18 h, slibuje bohatý a zajímavý program. V průběhu
večera se v koncertním sále ve Vysoké představí studenti Pražské
konzervatoře a Konzervatoře v Plzni. Další koncertní vystoupení budou
probíhat v atriu kavárny Sládkovna.
Také v rámci cyklu komorních koncertů Hudební podzim (20. ročník)
a adventních koncertů připravujeme pestrý program se vynikajícími
interprety.
Během letních měsíců Vám jistě zpříjemní posezení v letní zahradní
kavárně Sládkovna dokumentární výstava sochaře Lhotáka, autora bysty
A. Dvořáka ve vstupní hale zámku, pořádaná k jeho životnímu jubileu.
Na konec roku připravuje památník putovní výstavu „Antonín Dvořák
- život a dílo“ do rakouské Vídně. Celá akce proběhne díky vstřícnosti
a ve spolupráci s českým velvyslanectvím ve Vídni.
I v červenci bude v areálu památníku velmi živo, neboť se zde bude
konat ve spolupráci s ZUŠ Rožmitál p. Třemšínem letní příměstský tábor.
Po dobu týdenního uměleckého soustředění se budou „mladí umělci“
věnovat nejrůznějším aktivitám v rámci oboru výtvarného, hudebního
a dramatického. Nebude chybět ani krátká výstava a závěrečný
„absolventský“ koncert všech účastníků.
V tomto letním měsíci se také ve spolupráci s památníkem uskuteční
v zámku koncert SEOULORATORIO (Jižní Korea). Jedná se o koncertní
vystoupení studentů a profesorů konzervatoře v Soulu.
V průběhu roku lze k běžné návštěvě expozice muzea využít také
termíny s volným vstupem (viz. internetové stránky muzea). Bezplatná
prohlídka je rovněž možná i během účasti na koncertech a dalších akcích
pořádaných památníkem.
Na Vaši návštěvu se těší kolektiv pracovníků muzea.

Kalendář akcí:
28. května, 19 h - HFAD - Recitál čínského violisty MinlangaYu
- ZuoMeng / klavírní doprovod
Program: Antonin Dvořák - HankunSha
13. června 2015, 18 - 23 h - Muzejní noc /zámek plný hudby/
1. července - 30. srpna, zahradní kavárna Sládkovna - Sochař Antonín Lhoták - dokumentární výstava, otevřeno denně kromě pondělí od 10 - 17 hodin
20. - 24. července 2015 - Letní příměstský tábor - umělecky zaměřený (zastoupené obory: hudební, výtvarný, dramatický) hlavní téma „ Slovanské tance“
červenec 2015 - koncertní sál zámku - SEOULORATORIO (Jižní Korea)
září-říjen 2015 - Hudební podzim - cyklus komorních koncertů
prosinec 2015 - adventní koncerty

Vážení občané Vysoké, milí návštěvníci Památníku
A. Dvořáka ve Vysoké u Příbramě,
zámek a zámecký areál jsou chráněnou kulturní památkou. Mezi
hlavní úkoly muzea patří péče o dědictví a odkaz světově
uznávaného hudebního skladatele A. Dvořáka a prezentace Vysoké
u Příbramě, jako důstojného místa jeho pobytu a tvůrčí inspirace.
Zájmem památníku je též nabízet pro všechny návštěvníky
důstojné a ohleduplné návštěvnické prostředí. Ohleduplné ke všem
lidem, tedy i k cyklistům, k maminkám s kočárky či pobíhajícími
dětmi, k seniorům, zahraničním návštěvníkům, k nám všem.
Bohužel se dlouhodobě zvyšuje počet stížnosti na množství
psích exkrementů v zámeckém parku. Doposud byla záležitost
památníkem řešena v rámci pracovních povinností zaměstnanců
muzea. Toto řešení není z provozních důvodů nadále možné.
Bohužel ani morální apel na individuální zodpovědnost majitelů
pejsků nedával dosud žádnou záruku na zlepšení situace. Vedení
památníku se proto rozhodlo přistoupit od 1. 5. 2015 k úplnému
zákazu vstupu se psy (i jinými zvířaty) do areálu zámku. A tuto
skutečnost následně upravit i v návštěvním řádu.
Věřím, že změna bude návštěvníky vnímána s pochopením
a veskrze pozitivně. Budu tomu velice ráda, pokud získá i Vaši
podporu. Neboť pak dojde k trvalému zlepšení situace již v brzké
době.
S úctou Mgr. Jarmila Obermayerová
ředitelka Památníku A. Dvořáka
ve Vysoké u Příbramě

Dvořákova Vysoká

Vysoká není jen naším domovem, ale dá
se nazvat i druhým domovem jednoho
z nejvýznamnějších českých hudebních
skladatelů, Antonína Dvořáka.
Naše obec je místem, které ve Dvořákově
osobním i uměleckém životě sehrálo mimořádně
významnou roli.
Od roku 1873 patřilo vysocké panství
k majetku hraběte Václava Kounice, skladatelova
švagra, který se oženil se starší sestrou
Dvořákovy ženy Anny, Josefinou. Novomanželé
Kounicovi Dvořáka poprvé na Vysokou pozvali
při příležitosti svého sňatku v roce 1877. Zdejší
příroda mu na první pohled učarovala. Kounic
nechal část lesa na okraji obce upravit
v lesopark, v jehož středu dal vystavět malý
zámeček podle návrhu architekta Čeňka
Gregora. Stavbu věnoval svatebním darem
Josefině, která v něm pak prožila většinu života.
Další pozvání přišlo roku 1880. Během
tohoto léta a ve třech následujících obýval
skladatel tzv. dvorek, menší stavení v těsné
blízkosti zámku.
Tyto první návštěvy Vysoké spadají do
období, kdy se již skladatel těšil mezinárodnímu
věhlasu a stále častěji trávil čas na cestách
po Evropě. Jakkoli ho zájem zahraničního
publika těšil, přece jen dával raději přednost
klidu svého domova. Po hektických dnech
a týdnech cest, zkoušek a koncertů mu Vysoká
poskytovala
vrchovatou
měrou
vše,
co potřeboval: kontakt s přírodou, klid na práci
a pravidelný rytmus dne. Finanční zisk z prvního
zájezdu do Anglie (1884) stejně jako zvyšující
se honoráře za vydaná díla Dvořákovi umožnily
zakoupit od švagra vlastní pozemek se starším
hospodářským stavením, které nechal upravit
na dům vhodný pro letní pobyt. V prvním patře
si vybudoval pracovnu s pianinem a psacím
stolem, z jejíhož okna byl výhled na nedaleké
Třebsko (tehdy Střebsko). Rozlehlý pozemek
přetvořil skladatel v zahradu, kterou, jak napsal
v dopise nakladateli Simrockovi „velmi pěkně
pěstoval a miloval jako to božské umění“. Stejně
jako zahradě, věnoval se Dvořák na Vysoké
i chovu svých oblíbených holubů. Na dobu
pobytu ve Spojených státech pověřil skladatel
správou svého letního bytu vysockého havíře
Jana Hodíka. Existuje řada dokladů, z nichž
vyplývá, jak Dvořákovi i v době největší světové
slávy záleželo na „jeho“ Vysoké. Např. v březnu
1893 - tedy v době práce na Novosvětské
symfonii a pedagogické činnosti na newyorské
konzervatoři - píše Dvořák Hodíkovi:
„Těšilo by mne, kdybyste mně všecko popsal, co a jak jste vykonali. Přesázeli jste některé
křoviny a kam? Což ty mladé ovocné stromky,

nebude třeba, aby se zbytečné větve uřezaly,
aby lépe stromy rostly?“
Na Vysokou odjížděl
Dvořák
zpravidla
v květnu a do svého
pražského bytu se vracel
až v září či říjnu. Kromě
léta 1893, které strávil
v americkém Spillville,
nevynechal jediné léto až
do konce svého života.
Dvořákův den na Vysoké
měl pravidelně se opakující rytmus: skladatel
vstával velmi brzy, třeba
už kolem čtvrté či páté
hodiny, a vydal se na
procházku do přírody.
Většinou zašel až do nedalekého Třebska, kde se
zúčastnil ranní mše a zahrál si na varhany
své oblíbené mariánské písně (jeho nejoblíbenější prý byla „Tisíckrát pozdravujeme Tebe“).
Třebský kostelík si Dvořák natolik oblíbil, že pro
něj v roce 1894 zakoupil nové varhany. K jejich
vysvěcení došlo v den Dvořákových třiapadesátých narozenin (8. 9. 1894) a zápis v místní
pamětní knize k tomu uvádí, že „slavný hudební
Mistr Dr. Antonín Dvořák daroval chrámu Páně
zdejšímu nové varhany, které dne 8. září byly
posvěceny a účelu svému odevzdány.“ Pod
zápisem čteme Dvořákův vlastnoruční dodatek:
„A já hrál na varhany.“ (V roce 1953 bohužel
došlo v kostele k požáru, při kterém byl nástroj
zničen.)
Po ranní procházce se Dvořák zavřel
v pracovně a během dopoledne komponoval.
Po obědě se opět vydával do lesa, a podle
vzpomínek syna Otakara, který ho často doprovázel, bylo zjevné, že i zde vlastně pokračoval
v dopolední skladatelské práci: „Byl celou
cestou zamlklý a natolik zaujatý svými
hudebními nápady, že mnohdy ani neodpovídal
na moje otázky. Často pravou rukou jakoby
vyťukával na prsou nějakou melodii.“ Po
procházce znovu usedal k notovému papíru,
věnoval se zahradě a holubům nebo zašel
na návštěvu ke Kounicovým do zámečku.
K večeru často zavítal do místní hospody
„U Fenclů“, kde hrál s místními horníky karty
a obzvlášť po svém návratu z Ameriky zde měl
mnoho vděčných posluchačů. Asi v půl deváté
se vracel domů a kolem deváté hodiny obvykle
chodil spát.
S pobyty na Vysoké je spojen vznik celé
řady skladatelových děl, jako první se však všem
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automaticky vybaví Rusalka, se kterou bude
zdejší příroda již navždy spjata. V lese za
zámečkem se skutečně nachází jezírko, kam
údajně chodil Dvořák na procházky a kde čerpal
inspiraci pro hudbu své nejslavnější opery.
Po Dvořákově smrti bylo jezírko nazváno
Rusalčiným, stejně jako skladatelův letní dům,
který dostal jméno „vila Rusalka“. Dvořákovo
letní sídlo na Vysoké je dodnes v majetku
skladatelových potomků a veřejnosti je běžně
nepřístupné. V zámečku Kounicových
na druhém konci vesnice, který byl v 90. letech
20. století kompletně zrekonstruován, byl
vybudován Památník Antonína Dvořáka, který
nabízí expozici o skladatelově životě a díle,
poslechovou místnost s hudebními nahrávkami,
krátkodobé výstavy, koncerty a další akce.
S Dvořákovými pobyty na Vysoké je spojena
práce na kompozici velkého množství děl,
z nichž mnohá patří vůbec k nejvýznamnějším
v rámci celé skladatelovy tvorby. Dvořák zde
započal, dokončil nebo vytvořil přinejmenším
30 velkých kompozic. Jsou to zejména: Symfonie č. 7 , Symfonie č. 8 , II. řada Slovanských
tanců, Domov můj, V přírodě, Karneval, Vodník,
Polednice, Zlatý kolovrat, Holoubek, Píseň
bohatýrská, Requiem, Svatební košile, Svatá
Ludmila, Dimitrij, Jakobín, Čert a Káča,
Rusalka, Armida, Humoresky. Před vilou
Rusalkou se nachází památník, na němž jsou
všechna tato díla, spjatá s Vysokou připomenuta.
Poslední léto na Vysoké strávil Antonín
Dvořák v roce 1903. 1. května 1904 umírá
po mozkové mrtvici a je pohřben na
Vyšehradském hřbitově.
-Lucie Šímová
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Okénko z knihovny

V knihovně máme celkem 433 knižních titulů (beletrie 296 titulů,
naučná literatura 59 titulů, beletrie pro mládež 78 titulů). Z výměnného
fondu máme zapůjčeno kolem 80 titulů. Knížky budou průběžně
doplňovány.
Z posledních přírůstků bych ráda jmenovala 2 biografické tituly Tvrzník Jiří - "Komik se vrací" - životopis Františka Filipovského
a druhý- Rohál Robert - "Jana Brejchová,sestra Hany" - přibližuje čtenáři
vztah mezi oběma sestrami. Čtenářkami velmi čtené a oblíbené jsou

i dvě nové knihy od autorky Yoyo Moyesové - "Než jsem tě poznala"
a "Poslední dopis od tvé lásky". Autorka je dvojnásobnou vítězkou
Romantic Novel of The Year Award.
Ráda bych všem našim čtenářům oznámila, že 27. 5. 2015 přibyde
do knihovny nový soubor knih z výměnného fondu z KJD v Příbrami. Bude
to příjemné zpestření letně-prázdninové čtenářské sezóny.
V knihovně je registrováno zatím 21 čtenářů. Z tohoto počtu knihovnu
navštěvuje 16 čtenářů pravidelně.Těším se, že i nadále se budou čtenářské
řady rozšiřovat.
Nadále pokračuje výzva pro dětské čtenáře - výtvarně nebo jakkoli
jinak tvořivě zpracovaný prožitek
z přečtené knihy bude v knihovně
vystaven a tvůrce odměněn :-)
Přeji hezké jarní dny
Jana Horáková, knihovnice

Daniel Strnad

Kuba Drozda

Bára Horáková

Luštění pro děti
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