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Slovo starosty

V tomto čísle najdete:

V ážení občané a přátelé obce,
mám pocit, že posledních několik let začínáme
s oslavami Vánoc v naší zemi stále o něco dříve.
Faktem však je, že Vánoce se blíží nezadržitelným
tempem.
Předchází jim doba
adventní, kterou mohou
lidé využít ke zklidnění
po celoročním shonu a k
zamyšlení se nad uplynulým rokem. Vytváří nám
prostor, abychom ještě mohli
vylepšit a hlavně dokončit
to, co jsme začali a co nám
z plánovaných úkolů a předsevzetí ještě chybí dodělat.
Také je tu čas pro
zamyšlení se nad sebou.
U křesťanů má tato doba
zvláště duchovní význam
v přípravě na oslavu narození Syna Božího, Ježíše jako
symbolu nového života.

Všem výše jmenovaným děkuji za spolupráci
v letošním roce a do nového roku jim přeji zdraví
a hodně vytrvalosti v úsilí zlepšovat vše, co je
v jejich možnostech.
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Vám, vážení spoluobčané, také přeji v první
řadě poklidný průběh předvánočních příprav, nákupů, pečení a obstarávání všech důležitých věcí
pro klidný průběh Vánoc. Přeji vám také, abyste vánoční svátky prožili
v pohodě a s úsměvem na
tváři. Přeji vám tedy mnoho štěstí, zdraví a úspěchů
v příštím kalendářním roce.
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Myslím si, že na tomto
místě není třeba podrobně rozebírat, co se nám
voleným zástupcům obce,
a všem našim zaměstnancům, podařilo a naopak,
v čem ještě vidíme rezervy.

Aby byl příští rok úspěšný je třeba spolupráce celého
týmu lidí, kteří se na fungování obce podílejí, ať už jde
o členy zastupitelstva obce,
zaměstnance obce tak v neposlední řadě o dobrovolníky, kterých v obci přibývá.
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Ať už prožíváme Vánoce jako křesťanský svátek,
nebo prostě světsky, mají
pro nás jedinečný význam.
Jsou to především svátky
rodiny a setkávání se se
svými blízkými, jsou to svátky klidu, dárků a radosti.

Obecně platí, že jen co
zhodnotíme rok, který se
blíží ke svému konci, tak
začneme znovu plánovat,
rozpočtovat a připravovat se
na ten další.
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Zdeněk Strnad
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Vánoční slovo
1. místostarosty

Nedávno jsem se dočetl, že
i v době ekonomické krize je zájem o nemovitosti na takzvané
„dobré adrese“ a jejich cena neklesá, ba právě naopak. To mne
vedlo k zamyšlení, jak se dané
místo tou „dobrou adresou“ stane. Jistě, hrát roli můžou věci jako
občanská vybavenost, autobusové spojení, dostupnost obchodů
nebo lékaře. Přesto ale k tomu,
aby se místo stalo vyhledávanou
adresou, je potřeba ještě něco víc.
Možná jakýsi genius loci. Něco, co
oslovovalo například skladatele
Antonína Dvořáka u nás na Vysoké. Anebo obyvatele, kteří na
daném místě bydlí.
Například v Londýně jsou čtvrti, kde bydlí v podstatě jenom lékaři, právníci a vysocí manažeři.
Stejné byty jsou tam několikanásobně dražší než v jiné čtvrti
vzdálené pouhých dvacet minut
jízdy metrem. Ale tato čtvrť je považována za dobrou adresu.
Nemusíme ale chodit až do
Londýna. I ve středních Čechách
vznikaly v minulosti takzvané
dobré adresy. Často na nesmyslných místech docházelo k výstavbě satelitů a jen přítomnost někoho slavného, kdo si zde postavil
svůj, mnohdy nevkusný, pokus o
zámek, zvyšovala cenu pozemků
i nemovitostí. Příkladem může
být třeba Řitka.
Většina těchto uměle vytvořených
dobrých
adres
si
dlouhodobě
nepodržela svoji hodnotu a dnes se lidé
z těchto satelitů spíše stěhují pryč.
Nedávno jsme byli v naší
obci svědky neštěstí, kdy při
bouřce blesk zasáhl dům, který byl zničen následným požárem. Po tomto neštěstí se
v naší obci zvedla vlna neobvyklé solidarity.
Zastupitelstvo obce se sešlo
na mimořádném zasedání, jehož jediným tématem bylo co
nejrychleji pomoci sousedovi, kterého neštěstí postihlo.
Současně spontánně vznikla sousedská finanční pomoc,
kam jste zcela dobrovolně
přispívali vy občané Vysoké
a vaši přátelé, kteří chtěli pomoci člověku z naší obce, jehož dům
shořel. Řada občanů přímo pomáhala několik dní po neštěstí
s likvidací trosek požáru a se zajištěním stavení na zimu.
Veškerá pomoc člověku v nouzi vznikla zcela spontánně bez
velkých gest a televizních show.
A já jsem byl na Vysokou hrdý.
Myslím, že pokud žijí v obci lidé,
kterým není lhostejný osud ostatních kolem nás, pak je na co být
hrdý. A Vysoká se pro mne tak
stala tou „dobrou adresou“.
Přeji vám všem i vašim přátelům
především pevné zdraví, pohodu, dobrou náladu v nejisté
době a krásné prožití vánočních
svátků.
MUDr. Karel Franěk
1. místostarosta obce

„A“ tým už podruhé obhájil vítězství

Říká se, že obhájit je těžší než
zvítězit poprvé. Jak je ale těžké
vyhrát potřetí za sebou? Tenhle
úkol měli před sebou hasiči „A”
týmu Vysoké, když se v září konala
na domácí půdě soutěž. Předchozí
dva ročníky opanovali, takže letos
byli v pozici favoritů. Své k tomu
ale také chtěl říct tradičně největší
soupeř našeho týmu – Třebsko.

Text: Jaroslav Láska
Zdeněk Vaníček
Obhájí? Povede se to i letos? Tyto
otázky se vznášely nad hasičskou
soutěží, která se konala na Vysoké.
Takzvaný A tým totiž loni obhájil
vítězství na domácí půdě.
Letos se ale sešel trochu jiný tým,
takže si nikdo nebyl ničím jistý.
A ti, kteří byli optimisté nechtěli
nic zakřiknout.

Představily se i děti
4. ročník memoriálu Josefa Němce se konal 14. září a zúčastnilo se
ho 8 družstev mužů a 2 družstva
žen. Bohužel žádný z dámských
týmů nebyl z Vysoké. I tak se ale
ženám fandilo, co to šlo. Z Vysoké
tak tedy startovaly jen dvě mužská
družstva a jedno dětské.

Vítězné družstvo hasičů na soutěži ve Vysoké.

stupních vítězů musely rozhodovat
setiny vteřin. Hned tři časy hasiči
zvládli stlačit pod osmnáct vteřin.
Ale navíc se povedla i tečka. Tým
Vysoké u Příbramě dokázal odolat
tlaku Třebska i Starosedleckého
Nejmladší požárníci se na soutěž Hrádku a těšil se znovu z vítězství.
připravovaly pod vedením Filipa
Drozdy a Petra Šedivého. Tímto by„A” tým tak tedy pod vedením
chom jim rádi poděkovali. Děti se opravdového „srdcače” Luboše
velice snažily a v hasičském útoku Kaláta dokázalo již potřetí v řadě
se vyrovaly těm nejlepším a oprav- zvítězit a udržet tak krásný pudu jim to moc šlo a útok s vodou tovní pohár na další rok na Vysoké.
zvládli na jedničku.

Tři časy pod 18 vteřin
Celá soutěž se opravdu velice
povedla. Nejen, že nám přálo
počasí, ale i celý závod byl velmi
napínavý. O jednotlivá místa na

Pohár zůstal doma

Tento ale i další poháry, které
za celou sezonu hasiči vyhráli, jsou
k vidění v místním pohostinství.
Vše dopadlo k naší spokojenosti
a tak se mohlo slavit až do rána.

Konečné umístění
Muži:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vysoká A
Třebsko
Starosedlecký Hrádek
Voltuš
Jelence
Narysov
Vysoká B
Vysoká Pec

Čas

17:56
17:69
17:75
18:74
19:61
20:65
21:64
X

Ženy:

1. Vysoká Pec
23:81
2. Starosedlecký Hrádek 23:83

Hasiči nehasí jen požáry
Od sboru dobrovolných hasičů se
očekává, že budou připraveni při
nenadálém požáru, budou moci
vyjet na pomoc do sousedních vesnic nebo budou objíždět soutěže.
Vysočtí dobrovolníci se ale tímto
nenechají ukolíbat. Pro obec toho
připravují daleko více.

Text: Zdeněk Vaníček
Markéta Prokšanová
Ples, kácení stromů, sběr šrotu,
recyklace, stavění májky či příprava
zájezdu. To je jen několik věcí,
které pro obec chystá sbor dobrovolných hasičů na Vysoké. Všechny
tyto akce ale musí být předem odsouhlaseny na valné hromadě míst-

ních hasičů. Tato schůze se letos pořádaný právě dobrovolnými
uskutečnila už v lednu.
hasiči.
Na pořadu bylo několik atrakDuben a červen plný dřiny
cí. V Kozičíně byla připravena
prohlídka příbramské vodárny,
V březnu už jako každý rok v Rožmitálu se cyklisté podívali do
proběhl Hasičský ples, kde k posle- Historického muzea a ve Věšíně se
chu a tanci zahrála kapela Signál.
celý výlet zakončil.
Duben byl ale naproti tomu
ve znamení práce a námahy. Muzeum, krůta i volejbal
Hasiči připravili pro celou obci
sběr nepotřebného šrotu a také
V rekreačním středisku Vípřichystali vše pro bezpečný kend byla objednaná pečená krůta.
průběh pálení čarodějnic. Prvního Ještě před jídlem se ale hrál beach
května pak se pak zapojili do ká- volejbal.
cení a následného postavení májky
Rok se zakončil již zmíněnou
hasičskou soutěží, posvíceneckou
na návsi.
Z Vysoké do Lázu, poté Kozičína, zábavou, kde znovu hrála kapela
Rožmitálu a nakonec do Věšína. Signál a sběrem šrotu. Bohužel
To je trasa, kterou projelo patnáct bylo zapotřebí zasáhnout při hašení
cyklistů, kteří se přihlásili na výlet požáru domu na Vysoké.
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Poděkování
Vážení spoluobčané a přátelé Radka Hubeného,
dne 6. listopadu 2013 byla uzavřena dobrovolná občanská
finanční pomoc pro Radka Hubeného, který kvůli úderu
blesku a následnému požáru přišel o svůj dům.
Díky lidskému pochopení a pomoci druhému v nouzi se
podařilo pro Radka získat finanční podporu pro opravu jeho
domu ve výši 42.455,- Kč.
Tímto bychom chtěli jménem Radka moc poděkovat všem
lidem, kteří jakoukoliv částkou přispěli.
Vaši spoluobčané

Souhrn hasičských umístění za rok 2013
V roce 2012 se vysočtí hasiči opravdu činili. Sbírali jedno umístění na pomyslných stupních vítězů za druhým. Zde jsou soutěže,
kterých se hasiči zúčastnili doplněné o jejich konečné umístění. Sami vidíte, že letos jejich sezona byla opravdu povedená.
Text: Zdeněk Vaníček

20. dubna v Rožmitále pod Třemšínem ................................................................

8. místo

1. června ve Starosedleckém Hrádku ....................................................................

2. místo

22. června v Jablonné .............................................................................................

1. místo

10. srpna v Lázu - jeden závod přes den a druhý noční .................................... oba 1. místo
14. září na Vysoké ..................................................................................................

1. místo
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Kvůli bouřce přišel
o střechu nad hlavou
I z nenápadné bouřky se může vyklubat živel, který páchá opravdu
velké škody. Své o tom ví i Radek
Hubený, který kvůli zásahu blesku z takového podzimní bouřky
přišel o svůj dům. Blesk totiž zasáhl jeho příbytek a následně mu
začala hořet střecha.

a Narysova. Požár byl opravdu
rozsáhlý a vzhledem k velkému
množství nebezpečných splodin bylo nutné hašení provádět
v dýchacích přístrojích.

Náš hasičský sbor měl za úkol
doplňovat hasičské cisterny vodou
z obecní nádrže. Postupně bylo
naplněno devět cisteren a vše bylo
Text: Jaroslav Láska
splněno v potřebném čase tak, aby
nenastala situace, že dojde voda.
Markéta Prokšanová
Při této činnosti byly prověřěny
obě naše stříkačky i nové plovouNaší obec postihla v nedělní cí čerpadlo, které bylo před časem
podvečer dne 20. října nepříjemná zakoupeno.
událost, kdy při neveliké podzimní bouřce zasáhl blesk dům č. p. 77
Po zdolání požáru — asi okolo 23
v dolní části obce a ten začal oka- hodin byl velitelem zásahu pověřen
mžitě hořet.
hasičský sbor z Bohutína s autem
a cisternou v počtu dvou hasičů a
Jedni z prvních kdo přispěchali hasičský sbor Vysoká v počtu dvou
na pomoc byli velitel hasičského hasičů, kteří se budou po dvou hosboru spolu s několika členy míst- dinách střídat k následnému doního záchranného sboru a snažili hlížení nad spáleništěm.
se zmapovat situaci. Zanedlouho
přijeli povolaní hasiči profesioI toto se ukázalo jako velmi dů-nálové (podotýkám, že dojezd ležité, protože ráno muselo dojít ke
byl ve velice krátké době, skoro až kratšímu hašení znovu vznikajícírekordní, od nahlášení požáru) ze ho ohniska.
záchranného hasičského sboru z
Příbrami. Na základě předaných
Děkujeme všem přítomným
informací přebrali velení a kontro- hasičům i místním občanům, kteří
lu nad celou akcí.
se snažili jakkoli pomoci. Jen těžko
si představit hašení požáru takoZ důvodu rozsahu požáru véhoto rozsahu bez profesionální
byl následně povolán hasičský pomoci a pomoci našich kamarásbor z Bohotína, Březových Hor dů hasičů z okolních obcí.

Ilustrační fotografie.

Lidé v hospodě
vybrali přes 40 tisíc
V říjnu došlo k nešťastnému vyhoření domu Radka Hubeného,
do kterého uhodil blesk. Radek
takto přišel o svůj dům. V tomto
těžkém čase se ale v obci zvedla
vlna solidarity a lidé zcela spontánně založili kasičku, kam
přispívali různě vysokými finančními částkami. Touto cestou bylo nashromážděno přesně
42 455 Kč.

Text: Markéta Prokšanová

Zdroj: SDH Bohutín

Vzpomínáte si, kdy Češi dokázali
sáhnout do vlastních kapes a pomoci tím dobré věci? Složili se tak
na vytvoření několika hezkých
věcí nebo na opravu budov, které
byly významné pro celou zemi.

Uhasit dům č. p. 77 přijelo několik sborů hasičů.

těžké situaci. Je jasné, že ne každý
si může dovolit najít si ze dne na
den čas a přijít mu osobně pomoci
při vyklízení či přestavbě domu.

Přispívalo se v pohostinství
Na všechny tyto činnosti bude
mimo pomocných rukou potřeba
také hodně peněz. Proto je dobře,
že se lidé z naší malé vesničky
domluvili a vytvořili kasičku, do
které mohl kdokoli přispět jakoukoli částkou.

Tato nádoba byla umístěna
v místním „centru“ – v pohostinství “U Cempírků”. Při návštěvě
hospody lidé mohli přispívat jak
při příchodu, tak i při odchodu
velkými či malými částkami. bylo
na každém, kolik si může dovolit
Ano, asi nejznámější je případ věnovat.
Národního divadla, kde šlo o
opravdu velkou stavbu a o vysokou
Každopádně se takhle dokázalo
konečnou částku. Ale nejde o ve- vybrat přes 42 tisíc korun, což je
likost nebo významnost budovy, podle mě částka, za kterou se dá
pro kterou lid peníze vybírá. Je ledacos pro opravu pořídit.
důležité to, že si občané společného
státu, města nebo jen malé obce Pomohou i obecní peníze
nejsou lhostejní.
K této pomoci se připojila
I malá částka přijde vhod
i obec. Zastupitelstvo spontánně
uspořádalo mimořádnou schůzi,
Stejně tak, jako není důležité, na které se dohodli, že Radkovi
jak vysokou částkou přispějete, poskytnou finanční pomoc v celnení důležité, na jak velké dílo kové výši padesát tisíc korun.
nashromážděné peníze budou
vynaloženy. Hezké je přece to, že se
Část z těchto peněz bude použita
v lidech vynoří pocit sounáležitosti na dobrovolníky a místní hasiče,
a dokážou někomu pomoci.
kteří s vyklízením a opravou
pomáhali nebo ještě pomohou.
Je opravdu velmi dobrým Další část bude poskytnuta na jaře
signálem, že i v občanech Vysoké s tím, že pro příští rok bude dalších
tento cit vyvstal a dokázali padesát tisíc z obce rezervováno na
podpořit Radka Hubeného v jeho případné další opravy,.
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Ve Vysoké uspěly levicové strany

Volby vyhrála ČSSD a komunisté, nové hnutí ANO obsadilo třetí příčku
Uspějí nové strany a uskupení?
S touto otázkou se v říjnu konaly předčasné volby do Poslanecké
sněmovny. Ve naší obci volby dopadly podobně jako vždy. O první
dvě místa se podělily levicové strany, na liberální zbylo pár procent
daleko za vítěznými stranami.
Mezi „starými známými“ se však
urodilo jedno překvapení — hnutí
ANO 2011.

Text: Markéta Prokšanová
Tyto volby určí budoucí směr
naší země. Dejte nám silný mandát, ať vznikne po dlouhých letech
konečně silná a stabilní vláda — to
jsou jenom některé z hesel, které
jsme byli nuceni číst na billboardech okolo silmic při cestě autem
do práce nebo při jízdě v autobuse.

Několik překvapení
Nakonec přišel “onen” říjnový
víkend a občané šli k urnám rozdat stranám a hnutím pomyslné karty. Volby přinesly několik
překvapení:
1. Česká strana sociálně demokratická
nenaplnila
své
představy a se ziskem hodně pod
vytyčenou hranicí 30 % odcházela
jako “poražený” vítěz.

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny ve Vysoké u Příbramě z října 2013.

2. Nově vzniklé uskupení si
připsaly vysoké volební zisky. Pomyslným vítězem těchto voleb se
stalo hnutí ANO. Díky nespokojenosti lidí s politikou se po sečtení
hlasů vyhřívala na druhé příčce.

Předseda Andrej Babiš si mohl
připít s ostatními spolustraníky
a pomalu plánovat postup při
vyjednávání o vládě. Úsvit přímé
demokracie s tváří Tomia Okamury se nakonec do Poslanecké

Zapište si do kalendáře

sněmovny dostal také.
Na místní obecní úřad přišlo
v den voleb z 267 občanů
způsobilých volit přes 70 %.
V okrese Příbram přišlo vhodit
svůj hlas jen přes 62 % lidí.

se jako každoročně budou vybírat v zasedací místnosti obecního úřadu.
Výše poplatku zatím není známá, ale věřím, že díky třídění odpadu se
Již potřetí vás srdečně zveme na tradiční obecní zpívání. Sejdeme na- nám ji podaří udržet jen s minimálním nárustem.
proti obecnímu úřadu u rozsvíceného vánočního stromu si zazpíváme
oblíbené koledy a ochutnáme cukroví. Jako již tradičně bude připraven 25. 2. 2014 od 19:30 Sněm starostů Svazku obcí Antonín
na zahřátí vánoční svařák.
Dvořák

20. 12. od 18:00 Tradiční Vánoční zpívání

11. 2. 2014 a 18. 2. 2014 od 18:00 19:30 Výběr místních Jde o jednání starostů, zastupitelů, občanů členských obcí a hostů ze
poplatků na rok 2014
Třebska, Modřovic, Narysova a Vysoké u Příbramě.
Budou se vybírat poplatky za svoz pevného domovního odpadu — tedy za popelnice. Dále jde také o poplaty za psy. Všechny peníze

4. 3. 2014 od 19:30 Veřejné zasedání zastupitelstva obce

Společné zpestření vánočního shonu
Ani v posledních měsících roku
2013 naše obec nebude zahálet.
Připravili jsme si pro vás několik
akcí, které by dospělým měly zpestřit vánoční přípravy a dětem čekání na Ježíška. Budeme rádi, když se
k nám přidáte a uvidíme se na společných setkáních.

Text: Markéta Prokšanová

Tradiční Vánoční zpívání

vánoční cukroví, budeme jenom a společně si upekli vánoční
perníčky.
rádi.

Již potřetí vás srdečně zveme na
tradiční obecní zpívání. V pátek
Těšíme se na vás u vánočního
20. prosince se v 18 hodin se- stromu!
jdeme naproti obecnímu úřadu
a společně na chvilku zapome- Tvořivé pátky na OÚ
neme na tradiční vánoční shon.
Pojďte si společně s ostatníU rozsvíceného vánočního stro- mi rodiči a dětmi užít pečení
mu si zazpíváme oblíbené koledy vánočního cukroví! Rádi bychom
a ochutnáme cukroví. Budeme navázali na úspěšné Tvořivé pátky
tedy rádi, když si uděláte čas vy i v zájmové dílně na obecním úřadě.
vaši přátelé a přijdete se společně
rozveselit a zahřát vánočním
Minule jsme vyráběli svíčky
svařákem, který jako již tradičně z včelího vosku, nyní jsme si pro
připravíme.
vás připravili kuchařské tvoření.

Tvořit tentokrát budeme v neděli
8. prosince od 15 hodin. Na programu bude pečení perníčků
k Vánočnímu zpívání a samozřejmě také na doma.
S sebou si prosím přineste plochý
nůž, váleček, prkénko, eventuálně
vykrajovátka a zástěry pro děti.
A samozřejmě dobrou náladu!

Budeme rádi, když si vyšetříte chvilku a strávíme nějaký čas společně.
Pokud si v nabitém předvánočním
PS: dobrovolnice z řad nejen
shonu nenajdete chvilku na setkání
maminek pro asistenci během tvose spoluobčany, přejeme vám tedy
ření jsou vítány :)
alespoň touto cestou krásné a spokojené vánoční svátky a úspěšný
Pokud budete někdo chtít přinést
Rádi bychom tedy pozvali do
nový rok.
na ochutnávku vaše napečené “naší dílny” vás a vaše děti
Těšíme se na vás! Jana a Mája
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O čem obec rozhodla
Usnesení č.: 20130903/09/03 - Návrh usnesení: na základě schváleného usnesení č. 20130806/08/03 ze dne 6. 8. 2013, Návrh smluvního vztahu na spolufinancování ÚP s Real Innovation s.r.o., pověřený starosta pan Zdeněk Strnad smlouvu předal k právnímu posouzení. JUDr. Oktábcová neshledala žádné
právní a jiné důvody, které by vedly k neuzavření této smlouvy. Smlouva byla následně předána společnosti Real Innovation s.r.o. k popisu. Smlouva byla
jednatelem společnosti panem Lior Aviv Aboudem beze jakýchkoliv změn podepsána dne 29. 8. 2013 a je nyní připravena k podpisu pro Obec Vysoká u
Příbramě. Pracovní skupina pro ÚP navrhuje tedy Obci Vysoká u Příbramě předmětnou smlouvu podepsat.
Navrhovatel: Pracovní skupina pro ÚP
Usnesení č.: 20130903/09/03 bylo schváleno jednomyslně
Usnesení č.: 20130903/09/04 - Návrh usnesení: Zaslání výzvy p. Korčákovi o bezúplatné předání místní komunikace a osvětlení v lokalitě A1, výstavba 6
RD obci.
Navrhovatel: MUDr. Karel Franěk
Protinávrh: není
Usnesení č.: 20130903/09/04 bylo schváleno jednomyslně
Usnesení č.: 20130903/09/05 - Návrh usnesení: Obec se ztotožňuje se stanoviskem firmy Mackovič architecture s.r.o. a doporučuje tedy variantu C dle
odborného posudku této firmy.
Navrhovatel: Zdeněk Strnad
Protinávrh: není
Hlasování: pro 7 proti 0 zdrželi se 1 (Z. Dušek)
Usnesení č.: 20130903/09/05 bylo schváleno
Usnesení č.: 20131001/10/03 - Návrh usnesení: Přijmout rozpočtové opatření č. 4/2013 dle předloženého návrhu v plném rozsahu.
Navrhovatel: Jindřich Tomášek, Zdeněk Strnad
Protinávrh: nebyl vznesen
Usnesení č.: 20131001/10/03 bylo schváleno jednomyslně
Usnesení č.: 20131001/10/04 - Návrh: Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene IV-12-6600661/1 Vysoká u Příbramě - kNN pro parcelní č. 445/1 mezi
Obec Vysoká u Příbramě jako Povinný a ČEZ Distribuce, a.s. jako Oprávněný.
Navrhovatel: MUDr. Karel Franěk
Protinávrh: nebyl vznesen
Usnesení č.: 20131001/10/04 bylo schváleno jednomyslně
Usnesení č.: 20131001/10/05 - Návrh usnesení: prodej části obecního pozemku parc. č. 39/11 (108 m2), 39/10 (4 m2), 438/3(20 m2) v k. ú. Vysoká u
Příbramě vedených jako ostatní plochy v rámci narovnání majetkoprávních vztahů občanů a obce Vysoká u Příbramě. Záměr o prodeji byl projednán na
zastupitelstvu obce dne 2. 4. 2013 a následně řádně vyvěšen na úřední desce obce (včetně elektronické úřední desky)od 1. 5. 2013 do 4. 6. 2013.
Navrhovatel: MUDr. Karel Franěk
Protinávrh: nebyl vznesen
Usnesení č.: 20131001/10/05 bylo schváleno jednomyslně
Usnesení č.: 20131008/11/03 - Návrh usnesení: Souhlas ze změnou stanov Svazku obcí Antonín Dvořák ve znění přiloženém k tomuto usnesení. Návrh:
Zastupitelstvo obce Vysoká u Příbramě pověřuje starostu, aby na zasedání shromáždění starostů Svazku obcí Antonín Dvořák hlasoval pro přijetí této změny
stanov.
Navrhovatel: Pracovní skupina pro SOAD
Protinávrh: nebyl vznesen
Usnesení č.: 20131008/11/03 bylo schváleno jednomyslně
Usnesení č.: 20131105/12/03 - Návrh usnesení: Předseda sociálního výboru p. Láska navrhl pro rok 2013 sociální příspěvky pro občany v celkové výši 15
000 tis. Bude vypsána výzva k podání žádosti o sociální příspěvky, která bude vyhodnocena dne 26.11.2013 v 19:30 hod na OÚ.
Navrhovatel: Jaroslav Láska
Protinávrh: nebyl vznesen
Usnesení č.: 20131105/12/03 bylo schváleno jednomyslně
Usnesení č.: 20131105/12/04 - Návrh usnesení: Příspěvek majiteli domu č. p. 77 na likvidaci následků požáru. ZO navrhlo částku 50 000,- na likvidaci sutě
po požáru a zajištění budovy majiteli domu č.p. 77. Finance nebudou vyplaceny v hotovosti, ale obec bude proplácet jednotlivé doklady související s likvidací
požáru a zajištěním domu do výše uvedené hodnoty. Čerpání prostředků může být přesunuto dle potřeby i do roku 2014.
Navrhovatel: Zdeněk Strnad
Protinávrh: nebyl vznesen
Usnesení č.: 20131105/12/04 bylo schváleno jednomyslně
Usnesení č.: 20131105/12/05 - Návrh usnesení: Vysocký občasník – na základě předchozí výzvy mezi zastupiteli navrhnout osobu, která by pomohla
s vydáváním Vysockého občasníku, byla navržena jediná kandidátka a to Markéta Prokšanová. S platností od 1. 11. 2013 je tedy pověřenou osobou za
shromažďování materiálu a přípravy min. 2 vydání v kalendářním roce. Za tuto činnost byla stanovena odměna ve výši 500 Kč/měsíc. Náklady spojené s
tiskem a distribucí občasníku bude i nadále k tíži obce Vysoká u Příbramě. Starosta obce je dále pověřen k uzavření dohody o provedení práce s výše vybranou osobou.
Usnesení č.: 20131105/12/05 bylo schváleno jednomyslně
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Svazek obcí Antonín Dvořák
Nevím do jaké míry je mezi občany povědomí o více než patnáctileté existenci Svazku obcí Antonín Dvořák, který
sdružuje čtyři obce v našem mikroregionu, a tak bych rád věnoval tomuto svazku i místo v našem občasníku.
Svazek obcí byl původně založen jako zájmové sdružení právnických osob, obcí v říjnu 1998. Účastníky sdružení byly k
tomuto datu obce: Modřovice, Narysov, Třebsko a Vysoká u Příbramě. Bylo založeno k ochraně společných zájmů a ke
zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů a cílů přesahujících svým rozsahem a významem každou ze zúčastněných obcí. V září roku 2002 bylo sdružení v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích) přepracováno na „Svazek
obcí Antonín Dvořák“. Sídlem svazku je Obecní úřad Třebsko.
Zakladatelská smlouva byla starosty členských obcí podepsána dne 10. září 2002. Svazek je tedy právním nástupcem sdružení a ve smlouvě si definoval i úkoly a cíle, jako podporu rozvoje venkova, koordinaci a spolupráci při obnově vesnic se
zvláštním zřetelem a ochranu a tvorbu životního prostředí a na zajištění potřebného počtu pracovních příležitostí. Cílem
je i podpora jednotlivých obcí, jejich samospráv a zájmových sdružení, aby se především vlastními silami snažily vytvořit
podmínky pro udržitelný rozvoj venkova a napomoci v širším, ekonomicky spolupracujícím prostoru celkové prosperitě
členských obcí a jejich obyvatel.
V současné době sdružuje svazek přes 900 obyvatel. Svazek v tomto roce prošel organizační změnou přijetím nových stanov Svazku, které byly přijaty dne 7. listopadu 2013 a následnou volbou nových statutárních zástupců Svazku, předsedou
Svazku byl zvolen pan Zdeněk Strnad, místopředsedou pan Antonín Pospíšil a předsedkyní revizní komise paní Vlasta
Petýrková.
Důvodem, proč tento svazek je dnes pro nás všechny důležitý je skutečnost, že mnohaletá práce zástupců členských
obcí na společném projektu odkanalizování a výstavby čistírny odpadních vod byla letos úspěšně zakončena vydáním
stavebního povolení na tento projekt. Právě tento společný projekt je ukázkou naplnění významu Svazku samotného.
Zástupci Svazku jsou nyní před dalším velkým krokem, a to samotnou přípravou realizace tohoto projektu v následujících letech 2015 — 2017.
Již v příštím roce bude Svazek intenzivně pokračovat v přípravných pracích, o kterých vás bude informovat skrze zastupitelstva členských obcí.
V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se nejen tohoto projektu můžete kdykoliv kontaktovat starostu obce Vysoká u Příbramě, který Vám dotazy rád zodpoví.

Text: Zdeněk Strnad
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Něco málo z účetních knih
Rozpočet obce na rok 2013
S chválené příjmy:

2 791 000

Příjmy po změnách:

3 440 440

Plnění k 31. 10. 2013:

2 852 123,64 — tedy 85,4 %

S chválené výdaje:

2 791 000

Výdaje po změnách:

3 440 440

Plnění k 31. 10. 2013:
BIL ANCE:

1 924 484 — tedy 57,6 %
PŘEBY TEK

Stav finančních prostře d ků k 31. 10. 2013:

Životní jubilea
Jak jste si už v našem občasníku zvykli, i v tomto vydání jsme
si pro vás připravili souhrn oslavenců za měsíce září, říjen, listopad a prosinec. V následujícím textu jsou uvedeni jen takoví
občané Vysoké, kteří v tomto roce oslaví či oslavili životní jubileum. Všem zmíněným přejeme hodně štěstí a hlavně zdraví!
Text: Jaroslav Láska

Září
Ja nč a r Vác l av
K rejč í Ji ř í
Sh rb ený Vác l av

Ř íjen

A nd r ý s ek St a n i sl av

L i stopad
H r u š k a Pavel

Prosi ne c
Johá nek Jos ef
K a r a s Ji ř í
Va n íč ek Jos ef
P r ůc hov á A l ic e
L i š kov á Ma r ie

(v Kč)

927 639,64

12 612 470,85

Slovo závěrem
Pokud jste dočetli až k této
závěrečné části našeho občasníku,
tak vám jistě neunikla změna nejen
podoby, které jsme dali praktický
název „Vysocký občasník,“ ale
i obsahové části, která významně
posílí klíčovou vlastnost těchto novin — předávání informací mezi
obcí Vysoká u Příbramě a jejími
občany.
Dovolte, abychom vám tedy na
závěr představili naší novou posilu, Markétu Prokšanovou, která od
listopadu tohoto roku posílila náš
tým a převzala roli šéfredaktorky
Vysockého občasníku a bude
připravovat vydání i pro příští rok.
Již jsme zmínili příští rok a tak
dovolte, abychom vás alespoň trochu nalákali na dění v obci v roce
2014. Na základě přidělení obecního znaku a vlajky v roce letošním
plánujeme oficiální přijetí této

obecní identity během
události, která je zatím
tajemstvím, ale věříme,
jednou z významných
naší malé vesničky.

kulturní
přikryta
že bude
událostí

Závěrem nám dovolte, abychom
vám všem poděkovali za spolupráci, a především za tu obyčejnou,
která není na první pohled vidět
a nedá se vyčíslit penězi.
Děkujeme zvláště těm, kteří se
umíte dívat kolem sebe s úsměvem
a s dobrou náladou. Vám ostatním,
kteří si nejste jisti těmito pocity,
přejeme úspěch v jejich hledání.
Přeji vám jménem svým i jménem Zastupitelstva obce Vysoká
u Příbramě příjemné vánoční svátky a do nového roku pak hodně odvahy, ať všemu, co nás čeká, jdeme
vstříc s čistou myslí a otevřeným
srdcem.

Obecní úřad Vysoká u Příbramě
19:30 - 20:30 (v letním čase)
18:30 - 19:30 (v zimním čase)
Starosta: 7777 600 144
1. místostarosta: 775 541 952
2. místostarosta: 606 792 865
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