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Úvodní slovo
starosty
Vážení občané a přátelé naší obce,
je mou milou povinností Vám
představit již 8. vydání našeho
Vysockého občasníku, který bez
větších přestávek vydáváme od
roku 2010.
Vydávání tohoto periodika jsme
si my, zastupitelé, dali jako závazek
před téměř čtyřmi lety a dle obsahu jednotlivých vydání je nutné
říci, že Vysocký občasník patří
mezi ty věci, které se nám povedly.
Letošní rok bude rokem takzvaných „zúčtování“, neboť jsme
se neuvěřitelnou rychlostí dostali
do doby, kdy nás na podzim čekají komunální volby, a bude na nás
všech ohodnotit práci zastupitelstva, které jsme volili v roce 2010.
Z pozice starosty obce, do které
mě zastupitelé zvolili, mohu říci,
že jsme, věřím úspěšně, navázali
na předchozí zastupitelstvo a jsme
tak pokračovatelé dlouhodobých
plánů, které se v obci průběžně
deinují.
Ze svého úhlu pohledu vidím,
že během čtyřletého funkčního
období se veřejně prospěšných
myšlenek dá realizovat mnoho
a zároveň také málo. Jak jsem
již zmínil, přednostním cílem
nás zastupitelů bylo pokračo-

vat v práci našich předchůdců
zejména v oblasti odkanalizování
obce, územního plánování nebo
rozšíření veřejného osvětlení.
Zde, jak se dále dočtete uvnitř tohoto čísla, se daří průběžně získávat dílčí úspěchy na těchto velkých
projektech, které jsou svých rozsahem v jednom volebním období
nedokončitelné. Věřím, že i příští
zastupitelstvo po volbách naváže
na naši práci postavenou na pevných základech.
Vedle úvodních slov, které hovoří o nadcházejících komunálních volbách musím též zmínit
skutečnost, že i pro památník
Antnonína Dvořáka je letošní
rok rokem změn ve vedení tohoto
zařízení. Určitě neuniklo pozornosti, že paní Šlíchalová již předala “klíče od zámečku” své nástupkyní paní Obermayerové.
Rád bych jménem nás občanů
a přátel obce Vysoká u Příbramě
paní
Šplíchalové
se
srdce
poděkoval za její velkou snahu
a usilí, které během neuvěřitelných dvaceti čtyřech let své práce
Dvořákově Vysoké věnovala
Zdeněk Strnad
starosta obce

Poděkování obci a všem
„vysockým“
Je štěstím mít práci jako koníčka a radostí dojíždět denně z uspěchaného města do klidu a krásné
přírody. Toto všechno mi umožnila
Dvořákova Vysoká u Příbramě
v uplynulých dvacetičtyřech letech.
Podařilo se mi splnit nejeden sen
památkářky, muzejnice, galeristky i zahradnice v jedné osobě a najít pokoru a obdiv k přírodě a malé
vesnici, která svůj název jistojistě dostala proto, že je vysoko.
Podobně jako Antonínu Dvořákovi větší chladno nevadilo
a svým přátelům s úsměvem říkával
“ano, zima tu je, zato krásně zpívají ptáci”, tak i já si rychle zvykla
v tomto chladnějším překrásném
prostředí.
Miluji zdejší mlhu, déšť, bouřky
i vánice a nikdy nezapomenu na let-

ní noci s měsíčkem v úplňku, plný
park sasanek a rozkvetlé louky.
Hodně přátel jsem zde získala
a hodně jich i do Vysoké přivedla. Byl to ale jen zlomek těch,
kteří si sem našli a najdou cestu
i v budoucnu, a to díky nádherné
Dvořákově hudbě, inspirované místní přírodou.
A ti všichni včetně mě závidí místním “vysockým”, že si mohou toho
výjimečné prostředí užívat každý
den.
Přeji to všem a ráda se jako
důchodkyně - turistka co nejdříve
zastavím…
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Třídění odpadů šetří i naše peněženky
Tím, že poctivě třídíme v obci
odpad nepomáháme jen životnímu prostředí, ale také sobě.
Poplatek za odvoz komunálního
odpadu totiž oproti loňskému
roku,
právě
díky
našemu
svědomitému třídění, mohl být
snížen o dvacet korun na osobu.

Text: Zdeněk Strnad
Všichni, kteří mají již na tento
rok zaplacený místní poplatek za
komunální odpad, si jistě uvědomili, že se poplatek oproti roku
2013 snížil. Přestože je trend vývoje
cen služeb, ale koneckonců i zboží
obrácený a všechno se zdražuje,
tak v naší obci jsme byli schopni
svou důsledností s tříděním komunálního odpadu zlevnit roční
poplatek o celých dvacet Kč na osobu. Jak je to možné? Obec dnes
nabízí občanům dvě možnosti
sběru tříděného odpadu na dobře
dostupných místech a to se projevuje na objemu vytříděného odpadu, který je od obce vykoupen
společností EKO-KOM a získané inanční prostředky jsou započítány
do výpočtu místního poplatku za
komunální odpad. V loňském roce
obec obdržela částku 25 532,50 Kč.

Objem složek
komunálního odpadu
Sm sný odpad: 85, 2 t
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Papír: 4, 52 t
Plast: 3, 42 t
Sklo: 1, 27 t
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Slavnostní otevření
Fabiánovy stezky
7. června v 10 hodin se slavnostně otevře Fabiánova naučná
stezka. Začátek bude probíhat na Vysoké.
Stezka vede obcemi Podbrdského regionu, poukazuje na místní
pamětihodnosti a seznamuje turisty a cyklisty s krásami tohoto regionu. Naučná stezka prochází obcemi Vysoká u Příbramě (Památník Antonína Dvořáka), Láz, Bohutín (Muzeum Bohutínska, důl
Řimbaba, mlýny Achač a Dubský), Příbram (Hornické muzeum,
Svatá Hora), Podlesí, Oseč, Obecnice, Sádek, Lhota u Příbrami,
Trhové Dušníky, Bratkovice, Hluboš, Dominikální Paseky, Čenkov,
Ohrazenice a Křešín.

Nakládání s dřevoodpadem „jinak“
V L -

V

Děkujeme, že třídíte a není vám jedno, v jakém prostředí žijete.

Zrušení skládky v Trninách
a především změna místa
tradičního pálení čarodějnic vzbudila mezi občany velkou nevoli.
Chceme vás ale ujistit, že změny
byly potřebné. Oheň, který plál
ohrožoval majetek občanů a navíc
se pálil neodpovídající odpad.

Text: Zdeněk Strnad
Změna místa pálení čarodějnic
nezůstala mezi občany bez povšimnutí a komentářů. Dovolte, abychom znovu a podrobněji vysvětlili, proč se obec rozhodla Trniny pro
tradiční „pálení čarodějnic“ letos
nevyužít.

Tato lokalita dlouhodobě nesla
přívlastek „skládka“. Zprvu komunálního odpadu a následně všeho, co shoří. Bohužel zkušenosti z
minulých let ukázaly na uvolněnou
morálku nás občanů a lokalita se
začala hojně zavážet vším, co hoří.
Například matracemi, nábytkem,
plasty nebo pneumatikami.
Vedle toho se zde hromadilo
neúměrné množství dřevoodpadu
a při „pálení čarodějnic“ již docházelo k ohrožování majetku občanů,
zejména při špatných povětrnostních podmínkách.
Shrneme-li tedy, že lokalita
byla zavážena neodpovídajícím
odpadem a velkým, již nespalitelným množstvím dřevoodpadu,

došlo zastupitelstvo k závěru,
že občanům nabídne možnost
zbavit se výřezu ze zahrad formou
dočasného uložení v Trninách
s tím, že dřevoodpad bude následně
štěpkován a odvezen.
Jako nové místo bylo vybráno hřiště, kde bude oheň pod
dohledem místních dobrovolných hasičů, takže nebude moci
dojít k nějakému nepředvídatelnému ohrožení majetku občanů
ohněm.
Věříme, že nová a bezpečnější tradice společného zapálení
přiměřené hranice mimo dosah domů občanů společně
s příjemným opékáním vuřtů si
v místních zvycích najde své místo.
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Vysocká slavnost
Dovolujeme si Vás informovat o připravovaném setkání
rodáků, obyvatel a přátel obce Vysoká u Příbramě, které by se mělo konat
dne 21. června 2014 na Vysoké.
Toto setkání se připravuje k příležitosti oiciálního uvedení symbolu obce Vysoká u Příbramě. Všem přítomným bude představen znak obce spolu se slavnostním praporem obce a dále bude představen prapor Hasičského sboru Vysoká.
Program slavnostního odpoledne bude upřesněn na pozvánkách, které budou
doručeny do každého domu v obci.
Žádáme všechny občany, aby v rámci svých možností na základě pozvánky informovali a pozvali na toto setkání všechny své známé a příbuzné, kteří mají k
Vysoké nějaký vztah a mají ji rádi!
Předem děkujeme za spolupráci a těšíme se na setkání v sobotu dne 21. června
před obecním úřadem.
Zastupitelé obce

Obec Vysoká u Příbramě jako dobrý hospodář
Obec jako každý rok podléhá
kontrole hospodaření auditorem.
Tuto kontrolu máme k datu vydání
občasníku za sebou a můžeme opět
říci, že obec v roce 2013 hospodařila „bez výhrad kontrolního orgánu“.
Každý takovýto výsledek je vždy
dobrou vizitkou všech, kteří jsou
za hospodaření obce odpovědní.
V naší malé obci jsou to tři lidé, a to
pan Jindřich Tomášek jako správce
rozpočtu a účetních podkladů, pan
Zdeněk Strnad jako starosta obce a
paní Marie Šedivá jako osoba odpovědná za účetnictví, mzdy a me-

todické zpracování obecní agendy.
Všem výše uvedeným patří velké
díky za jejich precizní a výbornou
práci pro obec.
Obec v loňském roce hospodařila s přebytkem (viz tabulka). Z něj
budou realizovány některé záměry
v roce 2014 a dojde k navýšení stavu
inančních prostředků obce. Kumulování přebytků i z předcházejících
let je primárně určeno na rozvoj
infrastruktury, konkrétně odkanalizování obce v rámci společného
projektu Svazku obcí Antonín Dvořák v letech 2014 – 2017.

Rekapitulace rozpočtu obce za rok 2013 (v Kč)
Schválené p íjmy:
2 791 000,00
P íjmy po zm nách: 3 577 850,00
pln ní k 31. 12. 2013 3 418 704,35, tj. 95,6%
Schválené výdaje:
2 791 000,00
Výdaje po zm nách: 3 577 850,00
pln ní k 31. 12. 2013 2 343 225,59, tj. 65,5%
BILANCE:

P EBYTEK

1 075 478,76

Stav inančních prost edk k 31. 12. 2013: 9 760 309,97 Kč
Stav vázaných inančních prost edk k 31. 12. 2013: 3 000 000,00 Kč

Obecní prodejna
Rádi bychom touto cestou informovali, že obecní prodejna i nadále
rozšiřuje nabídku sortimentu a se
slevovými akcemi se leckdy stává
konkurenceschopná i velkým řetězcům!
V čem rozhodně nemá konkurenci je osobní přístup provozovatelky paní Jaroslavy Ďurišové,
která je poptávané zboží schopná
zajistit dle požadavku každého
z nás.

CELKEM inančních prost edk k 31. 12. 2013: 12 760 309,97 Kč

Telefonní kontakt: 723 652 284

Otevírací doba
Pond lí:

8-11, 14-16

Úterý:

8-11, 14-16

St eda:

8-11, 14-16

Čtvrtek:

8-11, 14-16

Pátek:

8-11, 14-16

Sobota:

8-12
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Co je nového na Svazku obcí
Antonín Dvořák?
Rádi bychom vás informovali
o novinkách, které se staly ve Svazku Antonín Dvořák. Jak už jsme
v občasníku informovali, členy tohoto společenství je obec Vysoká
u Příbramě, Narysov, Modřovice
a Třebsko.

Text: Zdeněk Strnad
S přijetím nových stanov Svazku obcí ANTONÍN DVOŘÁK
v minulém roce (dále jen Svazek)
došlo na sněmu starostů dne
18. dubna k rozšíření statutárních
zástupců na dva místopředsedy,
kterými byli zvoleni paní Vlasta
Petýrková - starostka obce Narysov
a pan Antonín Pospíšil - starosta
obce Třebsko.
Dále byli zvoleni noví členové revizní komise ve složení:
předseda
revizní
komise
pan Tomáš Petýrek - starosta obce Modřovice, pan MUDr.
Karel Franěk - místostarosta
obce Vysoká u Příbramě a pan
Ing. Petr Juras - zastupitel obce
Narysov. Předsedou Svazku i nadále zůstává pan Zdeněk Strnad starosta obce Vysoká u Příbramě.
Vedle organizačně-administrativních činností může Svazek prezentovat svou činnost i v několika
dílčích směrech.

nových webových stránek, které
jsou již dokončeny a jsou průběžně
aktualizovány. Správcem nových
webových stránek byl určen Ing.
Petr Juras, který je nejen autorem
stránek, ale má i odpovědnost za
aktuálnost a správnost informací.
Pokud jste stránky www.soad.cz
ještě během svého internetového
brouzdání nenavštívili, berte tento
článek jako pozvánku! Věřím, že
se dozvíte mnoho nových zajímavostí z našeho mikroregionu.
Internetové stránky Svazku jsou
a budou nedílnou součástí informovanosti zejména o projektu
stavby ČOV a odkanalizování jednotlivých obcí.
Právě tento projekt je zcela zásadní nejen velikostí, ale zejména
tím, že po dobu výstavby budeme
ovlivněni nejen všichni, kdo v regionu bydlíme, ale i ti, kdo sem přijíždějí za rekreací.
Věříme, že přes krátkodobé
omezení v době stavby budeme z
přínosu této nové infrastruktury
dlouhodobě těžit nejen my, ale i
další generace.
Jedná se o vstřícný krok vůči
životnímu pro-středí, ve kterém žijeme a jak sami víme, musíme se o
něj též starat.
Financování kanalizace díky EU

Svazek nyní stál opět před otázSvazek má nové webové stránky
kou inancování tohoto projektu. Byla možnost přihlásit se do
Jedním z nich je zvýšení informo- LXI. výzvy vyhlášené Operačním
vanosti o Svazku prostřednictvím programem životního prostředí

Památník Antonína Dvořáka v zámeckém parku.

koncem března. Podle podmínek
této výzvy by se ale projekt musel
rozdělit na dvě části, stavbu ČOV a
odkanalizování obcí.
Svazek vedl jednání s konzultačními irmami, které doporučily
projekt z důvodu zatím nedeinovaných podmínek pro druhou fázi
z programového období 2014-2020
nerozdělovat.
Dále Svazek vyhodnotil, že
i kdyby se projekt rozdělil, tak by
z časových důvodů nebylo s větší
pravděpodobností možno splnit

další podmínku této výzvy: krátký
realizační čas. Celý projekt od vyhlášení výběrového řízení přes realizaci až po inancování projektu
by totiž musel být ukončen do 31.
března. 2015.
Proto se Svazek na sněmu starostů
dne 16. března rozhodl do této výzvy nepřihlásit s tím, že vyčká na
vypsání dotačních podmínek programového období 2014 – 2020, dle
kterých se projekt bude moci realizovat v reálných časových lhůtách
celý a nikoliv ve dvou fázích.

Česko se letos promění v zemi volebních lístků
Najděte svůj občanský průkaz
a zkontrolujte si, jestli je ještě
platný. Rok 2014 je totiž rokem
supervolebním. Obyvatele České
republiky čekají troje volby: do
Evropského parlamentu, do zastupitelstev obecí a do Senátu.

Text: Markéta Prokšanová
Česká republika se pro letošní rok
může přejmenovat na “Volební” republiku. Od května se totiž otevřou
volební místnosti kvůli volbám
do Evropského parlamentu a obálky do uren vhodíme naposledy
až v říjnu, kdy budeme volit osazenstvo horní komory Parlamentu.

Nejdříve si budeme chystat volební
lístky 23. a 24. května, kdy budeme
volit teprve potřetí své zástupce do
Evropského parlamentu. Celkově
už evropské státy rozdělovaly křesla ve svém společném Parlamentu
osmkrát.

V minulých volbách, v roce 2009,
s více než 30 % zvítězila Občanská
demokratická strana. V současné
době se ale velké šance připisují
Babišovu hnutí ANO 2011.

Známé tvá e v cizích barvách

Ti jako svou hlavní tvář představují Pavla Teličku, který byl
dříve kandidátem ČSSD. Občanští
demokrati vysílají do boje svého
1. místopředsedu strany Jana Zahradila. Sociální demokrati věří
Janu Kellerovi a křesťani Pavlu
Svobodovi.
Za KSČM jako lídryně kandiduje Kateřina Konečná. Aby výčet
stran zastoupených v Poslanecké

O vaše hlasy se budou ucházet
staré známé tváře, ale i nové obličeje v barvách několika hnutí, které
teprve nedávno poznaly, jak to chodí v české Poslanecké sněmovně.
Celkově si budeme moci vybrat
z osmatřiceti uskupení, z nichž
do samotného Parlamentu projde jen jedenadvacet poslanců.

Do boje jdou i nová hnutí

sněmovně byl kompletní, musíme
zmínit ještě za TOP 09 Luďka
Niedermayera. Za hnutí Úsvit
stále není hlavní tvář kampaně
jasná. Klára Samková totiž musela
kvůli majetkovým nesrovnalostem odstoupit.
Výsledky budou až v ned li
Na výsledky si ale budeme muset
počkat. U nás se sice volební místnosti zavřou už v sobotu 24. května, ale Český statistický úřad musí
s konečnými procenty počkat až
na následující den. Tehdy budou
totiž sčítat výsledky už i další země
EU, proto nebudeme moci znát ani
během soboty průběžné výsledky.
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Hasiči pořádali pravou zabijačku
Kdo šel v dubnu okolo místní
hasičárny asi se divil, kolik lidí
před ní postává. Vysvětlení bylo
jednoduché: hasiči se rozhodli
uspořádat pravou zabijačku. Jak
k tomuto nápadu dospěli a jestli
bylo ještě nějaké pokračování se
dozvíte v následujícím článku.

Text: Jindřich Tomášek st.
Při jednom posezení hasičů jsme
si říkali, čím bychom mohli naši
aktivitu obohatit a zájem místních
občanů o dění v naší obci podpořit.
Říkáme si, jakou akci jsme na Vysoké ještě nedělali? V tu chvíli padl
návrh, dlouho jsme neměli domácí
ovárek a jaterničky. Co kdybychom
u hasičárny udělali pravou domácí zabijačku. A když pravou, tak se
vším všudy. Návrh se zalíbil a směle se začalo s plánováním, jak to
uskutečnit. A vzhledem k tomu, že
prasátko se nikomu krmit nechtělo,
nabídl se Tomáš Němec, že čuníka
sežene vykrmeného a dokonce zařídil i toho správného řezníka pro
naši akci roku.
Začali jsme tedy pátrat v paměti,
co všechno budeme potřebovat, dali
hlavy dohromady, rozdělili si úkoly a naplánovali zabijačku na 8.3.
2014. V tento den se sešlo několik
nadšenců už před šestou hodinou
ranní, abychom zatopili pod vodu
a připravili potřebné pro přivítání
očekávaného čuníka. Ten dorazil
o něco déle, protože se asi někde
dozvěděl, co s ním ta banda hladových a natěšených požárníků chce
udělat a přesto, že ráno čekal v kleci
na odvoz, ráčil si klec sám otevřít a
ještě se dojít rozloučit s kamarády z
družstva. Ale po delším přemlouvání byl donucen nastoupit a vyrazit
za námi, kde už bylo vše připraveno.

Vše sledovaly jak oči hasičů, tak i pomocníků z řad obyvatel Vysoké u Příbramě.

Rozdělili jsme si úkoly a v popředí
s naší velkou akcí lehce vyděšeným
řezníkem vše začalo. Pravdou je, že
si prasátko ještě chtělo prohlédnout
naši malebnou vísku, ale zapomnělo, že je k neckám vedeno místním
Bivojem Lubošem, který jeho směr
pomocí hončíku usměrnil správným směrem, tedy skoro… Vše
probíhalo dle plánu, jen pan řezník
nemohl uvěřit tomu, že jsme ještě
ani nedali vařit maso na ovar a už
jsme se vrhli na smažení bitečků.
Měli jsme totiž chuť úplně na všechno a čerstvé masíčko táák vonělo.
Kdyby tak naše hospodyňky věděly, jaké mají doma šikovné kuchaře.
To ale muselo zůstat přísně utajeno,
abychom své kuchařské umění nemuseli doma předvádět, tam raději
vše necháme na našich drahých polovičkách. Celou akci doprovázelo
příjemné počasí a pohodová atmo-

Podpora zaměstnanosti
Stejně jako minulý rok dala obec
v rámci projektu Aktivní politiky
zaměstnanosti pracovní příležitost
občanům v podobě hlavního pracovního úvazku.
Letos jsme vytvořili čtyři pracovní
místa na činnost „veřejně prospěšné
práce“.
V současné době jsme zaznamenali zvýšený zájem o tato pracovní
místa, a tak jsme museli dodržet
zásadu přijetí dle pořadí přijatých
přihlášek. Jen takto jsme mohli do-

držet zásadu rovného zacházení
uchazečů.
Těm, kteří se do tohoto projektu
v rámci jarního vyhlášení nedostali, přejeme mnoho úspěchů při hledání pracovního uplatnění.
Zastupitelstvo se i v budoucnu
bude snažit o zajištění pracovních
pozic v obci Vysoká u Příbramě.

Text: Zdeněk Strnad

sféra všech účastníků. Ke každé
zabijačce samozřejmě patří i dobré
pití, takže jsme se zahřívali domácí
slivovičkou a mastnotu splachovali
pivíčkem. Výborné maso připravené
na několik způsobů, dále jaterničky,
jelítka, prejty, zkrátka všechny báječné zabijačkové pochutiny dostály naší spokojenosti a my jsme jako
každou povedenou akci i tuto ukončili v místní hasičárně až v nočních
hodinách.
Tím to ale nekončilo, druhý den
jsme se sešli k pokračování a „likvidaci“ všeho dobrého, co ještě zbylo.
Ráno nás sice čekal nemilý pohled
na mastné a špinavé nádobí, které
jsme museli umýt, ale především
jsme si opět mohli vychutnat zabijačkové pochoutky včetně výborné
polévky, kterou si mnozí dochutili
menším, někteří i větším množstvím česneku, aby měla ten správ-

ný říz. Nakonec jsme všechno zbylé
maso naložili a udělali si tak přípravu na další akci, a to uzení.
Uzení proběhlo opět u hasičárny
12. dubna a opět se ukázalo, že se
ještě umíme sejít, popovídat, pobavit a pro mnoho lidí vytvořit v současné uspěchané době příjemnou
atmosféru spojenou s nevšedními
zážitky.
Tímto děkujeme všem zúčastněným za pomoc, dále děkujeme
všem, kteří nám poradili a půjčili
vše potřebné, protože bez toho by
nebylo možné tuto akci uskutečnit.
Dík patří i naší hasičce Hance Tomáškové, která jako jediná žena po
celou dobu pomáhala a měla sílu a
odhodlání to s námi vydržet až do
konce. My jsme bohatší o zkušenosti, o zážitky, a vzhledem k tomu, že
se všem moc líbilo, tak snad si někdy domácí zabijačku zopakujeme.

Dětské odpoledne
Vždy na Den dětí se obec snaží
připravit zábavné dopoledne pro
všechny děti. Tento rok to nebudeme měnit. Proto vás všechny zveme, abyste se s vašimi ratolestmi
zúčastnili a vyhráli zajímavé ceny.

Text: Jaroslav Láska
Jako každý rok si zastupitelé obce
spolu s několika obětavými dobrovolníky připravili zajímavou akci k

oslavě Mezinárodního dne dětí.
Zveme tedy všechny děti na dopoledne plné soutěží, her a jak pevně
doufáme tak i smíchu.
Pro každého účastníka budou připraveny drobné ceny a malé občerstvení. Rádi uvítáme další dobrovolníky a případně nové nápady i z řad
dětí jak zpestřit toto dopoledne.
Předpokládaný termín se plánuje
na sobotu 31. května 2014.
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Návrh usnesení ze dne 14. 1. 2014:
Zastupitelstvo obce Vysoká u Příbramě pověřuje starostu obce pana Zdeňka Strnada k projednání navrhované změny na SOAD a pokud bude
navrhovaná změna v souladu se stanoviskem SOAD, pak zajistit zadávací řízení dle platné legislativy na činnost koordinátora v rámci navrhované
změny a odsouhlasení nové trasy hlavního řádu odkanalizování obce Vysoká u Příbramě do ČOV Třebsko.
Navrhovatel: Pracovní skupina pro odkanalizování obce
Diskuze: K navrhované změně se postupně vyjádřili zastupitelé obce a přítomní hosté. Navrhovaná změna byla všemi přijatá kladně a má oporu
nejen v zastupitelstvu obce, ale i veřejnosti.
Protinávrh: nebyl vznesen
Hlasování: pro 6 proti 0 zdrželi se 0
Usnesení č.: 20130114/01/04 bylo schváleno
Návrh usnesení ze dne 4. 3. 2014:
Schválení rozpočtu na rok 2014 ve zveřejněném rozsahu v detailu na paragrafy dle účetních standardů beze změn.
Rozprava: starosta vysvětlil schodek v rozpočtu, v letošním roce bude pokračovat odkanalizování a akce ČOV svazku SOAD, je zde počítán podíl
zhruba 400 tis. na administrativní práce a další práce související s přípravou a realizací této stavby. Další částka je 400 tis. které jsme rozpočtovali na
možnou změnu trasy odkanalizování ČOV, zda by vedení potrubí do Třebska mohlo být spíše gravitační než tlakové. Vše souvisí s jednáním s Real
Innovation, možná trasa by vedla přes jejich pozemky, ale pouze s jejich souhlasem.
Navrhovatel: Jindřich Tomášek, správce rozpočtu
Protinávrh: nebyl vznesen
Hlasování: pro 8 proti 0 zdrželi se 0
Usnesení č.: 20140304/03/05 bylo schváleno
Návrh usnesení ze dne 4. 3. 2014:
Zastupitelstvo obce Vysoká u Příbramě schvaluje zařazení správního území obce do územní působnosti Integrované strategie území MAS Podbrdsko o.s. na období 2014-2021.
Rozprava: Zdeněk Strnad vysvětlil přítomným, že po konzultaci s dalšími starosty obcí SOAD, se mu jeví přístup do této MAS jako vhodný, přístup
k MAS je nezávazný a bez poplatků
Protinávrh: nebyl vznesen
Hlasování: pro 8 proti 0 zdrželi se 0
Usnesení č.: 20140304/03/06 bylo schváleno
Návrh usnesení ze dne 4. 3. 2014:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o projednání zadání Územního plánu Vysoká u Příbramě – viz příloha tohoto usnesení.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje zadání Územního plánu Vysoká u Příbramě podle § 47 odst. 5 zákona č. 183/ /2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění - viz příloha tohoto usnesení.
3. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce zabezpečit zpracování návrhu Územního plánu Vysoká u Příbramě a Dokumentace posouzení vlivů
na životní prostředí (SEA) v souladu se schváleným zadáním a Zprávou o projednání zadání.
4. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce předat schválené zadání Územního plánu Vysoká u Příbramě, stanoviska DO a ostatních organizací
a Zprávu o projednání zadání v jednom vyhotovení zpracovateli návrhu Územního plánu Vysoká u Příbramě.
5. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce předat Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru regionálního rozvoje registrační list Územního plánu Vysoká u Příbramě za etapu zadání na vklad do evidence územně plánovací činnosti.
Navrhovatel: Pracovní skupina pro ÚP a určený zastupitel
Diskuze: bez příspěvku
Protinávrh: nebyl vznesen
Hlasování: pro 8 proti 0 zdrželi se 0
Usnesení č.: 20140304/03/03 bylo schváleno
Návrh usnesení ze dne 4. 3. 2014:
Zastupitelstvo obce Vysoká u Příbramě schvaluje změnu článku XI. Stanov Svaz obcí ANTONÍN DVOŘÁK v tomto novém znění:
Článek XI.
Vymezení orgánů svazku
Orgány svazku jsou:
- shromáždění starostů
- předseda svazku
- jeden či dva místopředsedové svazku (jsou-li místopředsedové svazku dva, pak platí, že pokud tyto stanovy pojednávají o „místopředsedovi
svazku“, vztahují se příslušná ustanovení nebo ujednání na kteréhokoliv z těchto dvou místopředsedů).
- revizní komise
Rozprava: bez příspěvku
Protinávrh: nebyl vznesen
Hlasování: pro 8 proti 0 zdrželi se 0
Usnesení č.: 20140304/03/07 bylo schváleno
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Návrh usnesení ze dne 4. 3. 2014: Zastupitelstvo obce Vysoká u Příbramě schvaluje změnu článku XI. Stanov v tomto novém znění: Článek XIV.
Místopředseda svazku
b) Místopředsedu svazku volí shromáždění starostů na dobu pěti let z řad obyvatel obcí, které jsou ke dni volby členy svazku. Shromáždění starostů je oprávněno zvolit jednoho či dva místopředsedy svazku. Zvolí-li shromáždění starostů dva místopředsedy svazku, jsou místopředsedové svazku
povinni jednat vždy společně. Místopředseda svazku může být volen opakovaně. Místopředseda svazku může být zároveň starostou, tj. členem shromáždění starostů. Místopředseda svazku nemůže být členem revizní komise.
Rozprava: P. Drozda vznesl dotaz co znamená, když dva místopředsedové jednají společně. Starosta vysvětlil, že je to v době nepřítomnosti předsedy, kdy deleguje místopředsedy za svou osobu k jednání, aby nedošlo k rozdvojení práce dvou místopředsedů. Aby tímto nevznikly dva závazky,
byť drobné. Vždy musí jednat podle stanov, co mu dané stanovy dovolí.
Protinávrh: nebyl vznesen
Hlasování: pro 8 proti 0 zdrželi se 0
Usnesení č.: 20140304/03/08 bylo schváleno
Návrh usnesení ze dne 4. 3. 2014: ZO bere na vědomí informaci o změnách v oblasti odměňování členů zastupitelstev dle nařízení vlády
č. 459/2013 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů a
schvaluje v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a dle nařízení vlády č. 459/2013 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o
odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, výši odměn neuvolněným zastupitelům jako maximum dle nařízení
(„v platném znění“) s účinností od 1. 3. 2014.
Rozprava: bez příspěvku
Protinávrh: nebyl vznesen
Hlasování: pro 8 proti 0 zdrželi se 0
Usnesení č.: 20140304/03/09 bylo schváleno
Návrh usnesení ze dne 4. 3. 2014: Zastupitelstvo schvaluje Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 3. 3. 2014 k zakázce: „ADMINISTRATIVNÍ, KOORDINAČNÍ A PŘÍPRAVNÉ ČINNOSTI PRO AKCI: Nová trasa kanalizačního přivaděče z obce Vysoká u Příbramě do ČOV Třebsko v
rámci investičního záměru Svazku obcí Antonín Dvořák - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV TŘEBSKO, VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ, MODŘOVICE A NARYSOV“. 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, Olomouc-Chomoutov, Baarova 3, PSČ 783 35. Zastupitelstvo pověřuje
starostu obce podpisem příkazní smlouvy se společností A.Z.A.P. spol. s r.o. s tím, že tuto smlouvu nelze 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.
Rozprava: Starosta obce, člen pracovní skupiny pro projekt odkanalizování obce, vysvětlil zastupitelům obce a přítomným hostům rozsah prací
(administrativních, právních a technických) obsažených v této změně.
Protinávrh: nebyl vznesen
Hlasování: pro 8 proti 0 zdrželi se 0
Usnesení č.: 20140304/03/10 bylo schváleno
Návrh usnesení ze dne 4. 3. 2014: Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemky: 50/6, 50/5, 51, 52/1 a 409/10 mezi obcí Vysoká
u Příbramě a společností ČEZ
Rozprava: P. Drozda vznesl dotaz jaké jsou podmínky smlouvy. Karel Franěk vysvětlil: úhrada se sjednává ve výši 1 000.-, které firma ELPRO
Delicia zaplatí obci.
Protinávrh: nebyl vznesen
Hlasování: pro 8 proti 0 zdrželi se 0
Usnesení č.: 20140304/03/11 bylo schváleno
Návrh usnesení ze dne 4. 3. 2014: Zastupitelstvo obce ukládá Zdeňku Strnadovi a Jaroslavu Láskovi zabezpečit zpracování poptávkového řízení na
zateplení obvodových venkovních stěn a pultové střechy obecního domu.
Rozprava: bez příspěvku
Protinávrh: nebyl vznesen
Hlasování: pro 8 proti 0 zdrželi se 0
Usnesení č.: 20140304/03/12 bylo schváleno
Návrh usnesení ze dne 4. 3. 2014: ZO schvaluje nákup pozemků č. 94/5 a 89/1, které se nacházejí pod MK v rámci narovnání majetkoprávních
vztahů za cenu 50 Kč/m2
Rozprava: bez příspěvku
Protinávrh: nebyl vznesen
Hlasování: pro 8 proti 0 zdrželi se 0
Usnesení č.: 20140304/03/13 bylo schváleno
Návrh usnesení ze dne 4. 3. 2014: Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh pracovní skupiny pro ÚP na prodloužení spolupráce s architektonickým ateliérem Mackovič architecture s.r.o. i pro rok 2014 formou dodatku ke smlouvě z roku 2013, kde bude upravena pouze platnost smlouvy
– ostatní podmínky zůstávají beze změn. Dále pověřuje starostu obce ke zpracování dodatku ke smlouvě v rozsahu uvedeným v tomto usnesení.
Rozprava: Jaroslav Láska vysvětlil, že je to smlouva, která není využívána pravidelně, ale pouze v nezbytných případech. Zdeněk Strnad dále dodal,
že smlouva byla využita zatím 2x. Členové pracovní skupiny v případě potřeby dojíždí do Prahy na konzultace, aby se ušetřilo cestovné, a to za dobu
trvání smlouvy zde byli 2x. Je to pouze poradní text pro ZO, aby ZO mělo kvalifikovaně zpracovaný odborný posudek. Jindřich Tomášek uvedl, že
obec proplatila za rok 2013 firmě Mackovič architecture s.r.o. částku 4 356 Kč za posudek a za konzultaci částku 2 712 Kč, a to konzultaci k ÚP.
Protinávrh: nebyl vznesen
Hlasování: pro 8 proti 0 zdrželi se 0
Usnesení č.: 20130304/03/14 bylo schváleno
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Z historie Památníku
Antonína Dvořáka
Většina venkovských zámečků,
podobných svou velikostí tomuto ve
Vysoké, je zchátralá a většině z nich
nepomohlo ani navrácení původním majitelům po revoluci roku
1989. Tento měl štěstí, a to hned
dvakrát.
Havarijní stav zámku v 50. letech 20. století byl mnohokrát kritizován, zvažována byla i možnost
demolice. Naštěstí našel tento objekt využití i nadšence, kteří se
o jeho obnovu zasloužili. Koncem 50. let se začalo s opravami
a v roce 1960 byl zámek vybaven inventářem Městského vlastivědného
muzea Příbram.
!"#$%&'()*+,-%./%0#"1)-'
Ještě v témže roce zde vznikla navíc i samostatná síň Rusalky,
a to především s pomocí Muzea
Antonína Dvořáka v Praze
a jeho tehdejšího ředitele Karla
Mikysy.
Větší a koncepční záměr pak realizovalo Středisko státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje.
Vybavení Rusalčiny síně bylo už
po dvou letech pražskému muzeu
vráceno a začaly stavební přípravy
na novou expozici, věnovanou už
pouze Antonínu Dvořákovi.
Zakladatelem nového Památníku
Antonína Dvořáka ve Vysoké u
Příbramě se stalo právě již zmiňované krajské středisko památkové
péče a 20. července 1963 otevřelo
veřejnosti novou expozici v přízemí
a dvou místnostech prvního patra
zámečku. V jeho správě zůstal až do
roku 1972, kdy péči převzalo Okresní kulturní středisko v Příbrami.
I v tomto období, kdy památník
fungoval spíše jako pobočka muzea
jen s jedním pracovníkem a letní
otevírací dobou, se zde pravidelně konaly koncerty i vítali hosté ze
zahraničí. Dokonce byla už koncem
80. let v přípravách i nová expozice.
Rekonstrukce i pro park
V podstatně horší situaci byl celý
zámecký areál a hlavně park. Toho
se údržba v uplynulých čtyřiceti
letech netýkala téměř vůbec. Postupně zde vyrostly až padesátileté
nálety, ze dvou původních jezírek
zbylo jen jedno, značně zanesené
bahnem a listím a s ne zrovna

pevným altánem. Zámeckému
parku se tedy začalo říkat obora.
V Rusalčině jezírku se vytvořilo tolik ostrůvků, že se postupně
prolínaly, až v něm pro vodu nezbylo téměř místo.
Ale štěstí měl tento zámecký areál
ještě jednou. V porevoluční době
na přelomu 80. a 90. let 20. století,
kdy došlo ke zrušení Okresního
kulturního střediska v Příbrami,
převzal péči o areál Okresní úřad
Příbram.
Opravovala se i Sládkovna
V důsledku zjištění dřevokazné
houby dřevomorky v celém přízemí
zámku byly zastaveny všechny
práce na přípravě nové expozice
a opět díky několika pracovitým nadšencům s velkou vizí
a
trpělivostí
se
přistoupilo
k rozsáhlé rekonstrukci nejdříve
samotného zámku, později domku u hlavní brány tzv. Sládkovny
včetně její rozsáhlé přístavby
a v průběhu uplynulých patnácti let byl postupně obnoven i celý
zámecký park.
V rámci oprav exteriéru zámku
došlo k nápravě chyb a nedostatků
z minulých let. Objektu se zpátky vrátila původní vstupní terasa
se sloupky a litinovým zábradlím,
podobně tak byly kompletovány
i ostatní tři balkony v prvním patře.
234*35+,%65"7*"58%#9%7-496:
Největším stavebním zásahem
v interiéru, kromě výměny všech
podlah a stropů (s výjimkou dvou
s původní malbou), byla úprava zatuchlého sklepa s nízkým stropem
na útulné společenské a kulturní
prostory. Původní třináctimetrová studna v suterénu objektu dostala po vyvezení několika hromad

odpadu opět svoji původní drenážní
funkci a kolem zámku byl pečlivě
vybudován odvodňovací systém.
Tyto práce byly ukončeny už
v září roku 1993 včetně instalace
nové expozice v přízemí budovy,
další půlrok byl věnován dokončení
dvořákovské expozice v celém
prvním patře.
Slavnostní otevření veřejnosti se
uskutečnilo 8. 5. 1994 u příležitosti
90. výročí od Dvořákova úmrtí.
Tato druhá rekonstrukce zámku byla tedy daleko velkorysejší
a pečlivější. Důsledná koncepce
obnovy zahrnula do oprav nejen
hlavní objekt, ale celý areál včetně oplocení i osvětlení a dokonce
i zámecký park se dvěma jezírky
a třetím Rusalčiným nedaleko
v lese.
Od roku 1994 samostatost
Všechny tyto investiční akce včetně nové expozice byly financovány
Okresním úřadem Příbram a realizovány v průběhu deseti let.
Památník Antonína Dvořáka ve
Vysoké u Příbramě se ale dočkal
povýšení i jako instituce. Svojí
zřizovací listinou z 1. května 1994
získal statut muzea a samostatnosti
jako příspěvková organizace Okresního úřadu Příbram (od r. 2003
Středočeského kraje). Přesto mu
název památník zůstal zachován.
A to proto, aby s pokorou a poctou
velkému géniovi nebyla věnována
pouze expozice v jednom z objektů,
ale aby celý upravený zámecký areál
sloužil jako důstojný památník
Antonínu Dvořákovi.

Text: Vladimíra Šplíchalová

Výstava
Antonína
Dvořáka
v Bruselu
Výstava „Antonín Dvořák - život a tvorba”, pořádaná v rámci
Roku české hudby, dokumentuje
skladatelovu tvorbu od počáteční
absolventské práce z roku 1858
na varhanické škole v Praze až po
premiéru opery Rusalka v roce
1901. Obsahuje velké množství
historických dokumentů, chronologicky uspořádaných na patnácti závěsných panelech. Jedná se
především o dobové fotografie
Antonína Dvořáka, členů jeho
rodiny a přátel, dále pak rukopisy
děl a osobní korespondenci.
Vernisáž
výstavy
společně
s koncertem klavíristy Karla Vitišky se uskutečnila v pátek
14. března v prostorách Stálého
zastoupení ČR při EU v Bruselu
za přítomnosti radního pro kulturu Středočeského kraje Zdeňka
Štefka, vedoucí odboru kultury
a památkové péče KÚ SK Kláry
Zubíkové a ředitelky Památníku
Antonína Dvořáka ve Vysoké
Vladimíry Šplíchalové.
V programu zazněla díla předních českých skladatelů Antonína
Dvořáka, Leoše Janáčka a Bedřicha Smetany. V rámci vernisáže
byla vystavena faksimile slavné
9. symfonie “Z Nového světa”
a fotografie Dvořákových osobních
předmětů ze soukromé vily Rusalka ve Vysoké u Příbramě.
Výstava je pořádána ve spolupráci se Zastoupením Středočeského kraje v Bruselu, zvláštní
poděkování za výbornou spolupráci patří Daně Krutinové.
Akce je pořádána pod záštitou
hejtmana Středočeského kraje
Josefa Řiháka u příležitosti Roku
české hudby.

Vedení památníku od jeho vzniku
Helena Michlová, (1963 – 1972)
Ivana Vopeláková, (1972 – 1973)
!"#$%&#$'"()*&#'+,-./,01&23456&7&34489
:;$%&<='>?@A$'&BC=AD"'=-.01&23443&E&F8369
:;$%&G'$@?='&HI*$@'J*$-.0&2F8369
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Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké
Pozvánka na akce, které proběhnou v zámeckém parku tuto sezonu
1. ledna započal v Česku další
Rok české hudby. V roce, jehož
letopočet končí čtyřkou, vzpomíná
kulturní veřejnost již tradičně na
významné české skladatele a hudebníky.
Jedním z nich je i Antonín Dvořák, od jehož smrti letos 1. května uplynulo 110 let.
Významná výročí roku si Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké
připomene mimo jiné na konci léta
cyklem tradičních komorních koncertů Hudební podzim a v prosinci
koncertem předvánočním.
Během letošního léta se uskuteční v arkádě zahradní kavárny Sládkovna výstava vítězných výtvarných prací žáků základních a středních škol pod názvem “Po stopách
Antonína Dvořáka”. Výstavy s názvem “Světoví interpreti Antonínu
Dvořákovi” a “50. let Památníku
Antonína Dvořáka ve Vysoké” se
prodlužují do konce roku 2015.
Muzeum se v tomto roce opětovně připojí 18. května k celoplošné
mezinárodní akci “Den muzeí
a galerií” a 28. října pořádané akci
“Den Středočeského kraje”. V tyto
dny budou mít návštěvníci vstup
zdarma.
Vedle pravidených návštěvníků
se památník výrazněji zaměří na
vzdělávací a výchovnou činnost
děti a mládeže rozšířením edukační
nabídky. V tomto roce je připravena
pro školky a školy série tří výchovně-vzdělávacích pořadů.
Mezi hlavní priority organizace
v letošním roce patří obhajoba

Zámeček ve Vysoké u Příbramě.

(z r. 2009) a opětovné získání titulu
Evropského dědictví (European Heritage Label). Navázat na dosavadní
činnost muzea. Tedy zajistit plynulý
chod organizace, prezentaci všech
jejich činností, vytvořit podmínky
pro další vědeckovýzkumnou práci, rozvoj spolupráce se vzdělávacími institucemi, zabezpečit provoz
expozice i komerčního provozu
tohoto zařízení.
Prioritou pro rok 2015 je zahájení přípravy scénáře a prováděcího projektu nové stalé expozice
muzea.

Jubilea
I v tomto vydání jsme připravili
souhrn oslavenců za měsíce leden
až červen. V následujícím textu
jsou uvedeni občané Vysoké, kteří
oslaví či oslavili životní jubileum.
Leden:
Vošahlíková Hana
Krejčová Miroslava
Bibenová Jaroslava
Únor:
Fraňková Marie
Turková Růžena

Tato koncepce a nabídka aktivit památníku již vychází z dramaturgických představ nového
vedení organizace, které se od
1. dubna 2014 ujala Mgr. Jarmila Obermayerová, a která, přesně
po dvaceti letech obětavé a velmi
úspěšné práce, vystřídala ve vedení instituce Mgr. Vladimíru
Špíchalovou.

Text: Jarmila Obermayerová

;6"<"5+:+,%65"%
+)#=*:#+,-8%
F5%& ,.KLM'& I(>*& D*=N&
C'@0LMA,& (O'.P*M& O& >Q.->(&
M'L0R*MA&S*/,T&L*=*.?O*%
U0$-.*+& M*I(>*& @-VMT&
.*& >M*D"& F5%& '& FW%& ,.KLM'&
.J(VA.'L& .*P*XM-/LA& 'M?&
C'$,-.?)LK&(&C'@0LMA,(%
0:-3>9(9%<'%6"?@"69+,A

Statistické informace
Březen:
Lásková Ivana
Tomášková Anna
Duben:
Beranová Marie
Všianská Věra
Moucha Václav
Pogány Miroslav
Červen:
Pejchal František
Herold Stanislav

Všem zmíněným přejeme
hodně štěstí a hlavně zdraví!

V uplynulém roce 2013 se narodilo sedm občánků,
naopak zemřeli dva občané.
Na Vysokou u Příbramě se přistěhovalo šest občanů,
jedenáct občanů se odstěhovalo.
Z toho vyplývá, že počet obyvatel se nezměnil.
Počet obyvatel k 1. lednu 2014 je 338
z toho 156 mužů, 182 žen, celkem 61 dětí
Počet kolaudovaných domů k 31. prosinci 2013 je
153 popisných čísel
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Rozvoj obce
Již déle diskutovaný nový územní
plán dospěl začátkem tohoto roku
do své úvodní fáze. Byl projednán
a na zasedání zastupitelstva dne
4. března schválen „Návrh zadání
územního plánu obce“. Dovolte
nyní malou rekapitulaci.

Text: Zdeněk Strnad
Návrh zadání územního plánu
Vysoká u Příbramě byl zpracován
na podzim roku 2013 a předložen
k projednání na zastupitelstvu obce
dne 14. ledna 2014.
Dne 14. ledna 2014 v souladu
s § 47 zákona č. 183/2006 Sb.,
v platném znění (dále jen „stavební
zákon“) bylo zahájeno projednání
návrhu zadání Územního plánu
Vysoká u Příbramě rozesláním
návrhu zadání Územního plánu
Vysoká u Příbramě dotčeným
orgánům (DO), sousedním obcím
a ostatním organizacím a bylo zveřejněno na úřední desce Obecního
úřadu Vysoká u Příbramě.
Oznámení bylo doručeno formou veřejné vyhlášky vyvěšené dne
14. ledna tohoto roku a sejmuté dne
20. února tohoto roku.
K datu 20. února se k návrhu zadání vyjádřilo celkem dvanáct DO.
Obdržené připomínky a námitky
jsou zpracovány do „Zprávy o projednání návrhu zadání Územního
plánu Vysoká u Příbramě (dále jen
Zpráva)“, která byla zastupitelům
obce zaslána dne 25. února jako
podkladový materiál k níže uvedeným usnesením.
Kromě běžných připomínek DO
je zde požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu
Vysoká u Příbramě na životní prostředí (tzv. SEA) v rozsahu, který

je podmíněně uveden ve Zprávě
(pozn. Zpráva je součástí Zadání
územního plánu obce a zápisu ze
zasedání ze dne 4. března 2014, vše
dostupné na OÚ nebo na elektronické úřední desce).
Co nyní obec má a co se bude dít
dále? Obec má nyní dokument nezbytný pro přistoupení k další fázi
zpracování, což bude návrh nových
rozvojových lokalit a změn využití
území v k. ú. Vysoká u Příbramě.
Návrh rozsahu nových rozvojových
lokalit, který ještě není definován,
bude předmětem tzv. vyhodnocení vlivů územního plánu Vysoká
u Příbramě na životní prostředí.
K tomu obec připravuje výběrové
řízení na architekta - zpracovatele
dokumentace posouzení vlivu na
životní prostředí (SEA) a územního
plánu.
Pak budou následovat další projednání, která budou zveřejněna
obecní vyhláškou a občané budou
mít možnost se vyjádřit. Poté bude
vše zasláno na krajský úřad pro další
zhodnocení a Krajský úřad Středočeského kraje vydá stanovisko, ve
kterém uvede, zda je ÚP v souladu s
dokumentací krajského úřadu či ne.
Opět bude následovat další veřejné projednání, a pokud nebudou
vzneseny připomínky, pořizovaný
územní plán se bude moci schválit
a vydat.
Ještě bychom měli k SEA doplnit,
že se nejedná o vyhodnocení vlivu
pouze s ohledem na životní prostředí, ale posuzovány jsou i ekonomické a sociální dopady na dané
území.
Proces územního plánování není
vůbec jednoduchá procedura, a tak
pokud budete k tomuto tématu mít
jakékoliv otázky, neváhejte se obrátit na OÚ Vysoká u Příbramě.

Závěrečné slovo
starosty
Na závěr si neodpustím jednu
kritickou poznámku na některé
spoluobčany, kteří naši práci pro
obec, kterou všichni vykonáváme
při svých zaměstnáních, oceňují po
svém a nejednou se takové ocenění
dostane mezi širší veřejnost ve formě pomluv, napadání a v dalších
pro mě nepřijatelných formách.
Jednou z posledních, pro mě až
urážlivou pomluvou byla ta, „… že
jsme si společně s místostarostou
MUDr. Fraňkem koupili pozemky pro budoucí kanalizaci a ČOV,
které pak budeme pronajímat obcím!“
Mrzí mě, že lidé, kteří jsou schopni takto překrucovat skutečnosti, nejsou pak ani osobně schopni
uvést věci na pravou míru.
Mrzí mě, že jako občan této
obce s místní rodovou tradicí trvající déle než 200 let mohu získat
v pozici nepopulární funkce
„starosty“ nálepku zloděje a pod-

vodníka naprosto bez jakékoliv
evidence, která by tvůrce těchto
pomluv k tomu opravňovala.
Takovéto bezohledné počínání
nejenom že práci aktuálně ztěžuje,
ale, osobně se přiznám, i odrazuje
od dalšího pokračování.
Vím, že tyto věci k veřejně exponovaným osobám asi patří, ale
nezapomínejme, že jsme na malé
vesnici a každý z nás zde vytváří
svůj domov, žije s rodinou a vychovává děti.
Anonymní komunální politika,
jak je tomu ve větších městech,
zde místo opravdu nemá a každé
veřejné rozhodnutí má vždy konkrétní tvář a konkrétní odpovědnost.
Každý takovýto případ nepodložených pomluv mě však vždy ujišťuje v tom, že věci dělám správně,
a to je mým motorem a palivem
zároveň pro setrvání v zastupitelstvu naší obce!

Vzpomínka na paní
Aloisii Kropáčkovou
Rádi bychom touto cestou znovu vzpomněli na nejstarší občanku
obce Vysoká u Příbramě paní Aloisii Kropáčkovou. Bohužel dne
15. března 2014 náhle zemřela. Právě teď - v květnu by oslavila
neuvěřitelné 102. narozeniny.
Do poslední chvíle díky obětavé péči a lásce svých nejbližších žila
spokojeným životem a těšila se přiměřenému zdraví.
Na Vysoké v domě číslo 49 žila nepřetržitě krásných 80 let!

Nové dopravní značení ve Vysoké
Ve Vysoké bylo umístěno nové
dopravní značení. Jedná se
o značky, které označují začátek a konec obce. Dále se také
vyznačení dočkala nová hlavní komunikace u místního Pohostinství a do obce přibyla
i zákazová značka pro vozidla nad
3,5 t.

čení začátku a konce obce ve směru na Strýčkovy, zákazu odbočení
vozidel nad 3,5 t ve směru na Třebsko. A také u rybníka „Bacák“ byla
umístěna nová značka s vyznačením hlavní komunikace.
Obec Vysoká u Příbramě je vlastníkem dopravní komunikace ve
směru Vysoká – Třebsko. Proto
byly umístěny dopravní značky
Možná jste již někteří zazname- zakazující odbočení všem vozinali, že v obci byly použity nové dlům nad 3,5 t, které by měly zadopravní značky. Jedná se o ozna- bránit poškození vozovky těmi-

to těžkými vozidly.
Daným opatřením chce obec
ušetřit finanční prostředky vynakládané na opravu a údržbu této
komunikace. Výjimka je povolena
pouze autobusům.
Dopravní značení, a to začátek
a konec obce Vysoká u Příbramě,
scházelo ve směru na obec Strýčkovy. Další dopravní značky související s tímto značením budou umístěny v této oblasti v následujících
měsících. Jedná se o začátek zóny

40 a konec zóny 40.
K dodržování rychlosti v obci
slouží radary, které jsou lokalizovány ve směru na Bohutín i Narysov.
Většina projíždějících při zobrazení jejich rychlosti zpomalí, avšak
ještě se najdou tací, kteří by se měli
vrátit do autoškoly a zopakovat si
pravidla silničního provozu.

Text: Zdeněk Dušek
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