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Úvodní a závěrečné slovo
zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě

Vážení spoluobčané,

•Podepsání smlouvy s majitelem a údržba kompletní sítě osvětlení
statku o průchodnosti po jejich po- obce
S ohledem na končící volební ob- zemcích
•Nepodařilo se: dokončit postupdobí bychom rádi všem poděkovanou výměnu zastaralých svítidel
li za jakoukoli sebemenší pomoc
2. Stavby a opravy
a podporu obecnímu zastupitel•Oprava autobusové čekárny,
5.
Provozovaná a udržovaná
stvu pod vedením starosty Zdeňka úprava okolí
technika
Strnada. Nevím, zda je to dobré, ale
•Výměna oken obecní dům –
• Obecní traktor
je zvykem, že po každém nějakém tělocvična
• Hasičské auto
období se hodnotí, co bylo dobré a
•Zateplení a oprava požární
• Traktůrek na sekání a údržbu
co špatné.
zbrojnice
zeleně
Věřte, že za uplynulé čtyři roky
•Vybudování příručního skladu
• 2 ks křovinořezů
to práce nebyla vždy lehká a ně- na nářadí
• Bubnová sekačka
kdy bylo třeba velké úsilí a oběto•Vydláždění části chodníku před
• Valník za traktor (byla provedevat spousty volného času. Rádi by- obecním domem
na generální oprava)
chom vám zpětně přiblížili některé
•Bezpečnostní zajištění (alarm)
• Výsuvný žebřík
činnosti a akce, které se nám ať více celého obecního domu
či méně povedly a vy, spoluobčané,
•Oprava kapličky v dolní části
6. Stromy a zeleň
jste byli více či méně s naší prací obce
•Pokácení 12 ks poškozených
spokojeni.
•Oprava obecní prodejny – stře- nebo nemocných stromů
Veškerá vykonaná práce, která cha + fasáda
•Vysázení 23 nových stromů (1
vzešla z iniciativy zastupitelstva,
•Nepovedlo se: dokončení zatep- byl odcizen a 1 zničen neznámým
není jen zásluha obecních zastu- lení a oprava střechy tělocvičny, pachatelem)
pitelů, ale i několika jednotlivců, oprava chodníku obecní prodejny
•Sezonní údržba obecních travobecních zaměstnanců, několika
natých ploch a keřů
firem místních i cizích, se kterými
3. Silnice
•Úprava stromů u vily A. Dvořábyla práce či pomoc dohodnuta.
•Celková oprava – položení nové- ka
Všem takovýmto, kteří v dobrém ho povrchu včetně obrubníků ko•Ořezání lip na dětském hřišti
úmyslu pomohli, ať už zdarma, či munikace pod parkem
(účelné, ale dle odborníků byl proza finanční odměnu patří velké po•Osazení měřičů rychlosti na veden neodborný řez)
děkování.
hlavní silnici
•Nepodařilo se: zamezit parková•Osazení 17 ks nových doprav- ní vozidel na obecní zeleni
Soupis některých činností a akcí ních značek
za uplynulé volební období:
•Osazení vstupních uvítacích ta7. Hasiči
bulí na vjezdu do obce
•Každoroční finanční podpora
1. Územní plán, čistička
•Oprava několika kanálových na činnost sboru
odpadních vod
vpustí (4 kanálové kovové vpusti
•Získání dotace 150 000 Kč na za2. Stavby a opravy
byly odcizeny neznámým pachate- koupení plovoucího čerpadla, mo3. Silnice
lem)
torové pily, elektrocentrály a drob4. Osvětlení
•Sezonní zimní údržba včetně ného vybavení a oblečení
5. Provozovaná a udržovaná
posypového materiálu
•Zakoupení dresů pro sportovní
technika
•Vybudování
zpomalovacího družstvo
6. Stromy a zeleň
a odvodňovacího retardéru na sil7. Hasiči
nici za vilou (účelné, ale ne všich8. Kulturní a společenské
8. Kulturní a společenské akce
ni okolní obyvatelé s touto stavbou
akce
9. Ostatní
jsou spokojeni)
•Uspořádání po 20 letech sjezd
10. Finance
•Nepodařilo se: opravit všechny rodáků, obyvatel a přátel Vysoké
propadlé kanály a na několika mís•Návrh, odsouhlasení a zlegaliO všech těchto vypsaných bo- tech opravit poničený asfaltový po- zování obecního znaku, symbolu
dech, ale i o jiných akcích je možné vrch
a vlajky včetně výroby znaků, obecse informovat a získat podrobnosti
ní vlajky a praporu hasičů
na obecním úřadě.
4. Osvětlení
•Zajištění po mnoha letech jedno•Vybudování nového osvětlení denního zpřístupnění vily Rusalky
1. Územní plán, ČOV
směr Strýčkovy a Třebsko
•V posledních 3 letech uspořádá•Příprava a již probíhající proces
•Výměna 4 ks svítidel pod par- ní společného vánočního setkání
nového územního plánu obce
kem
•Navázání na pravidelné pořádá•Práce na vybudování čistič•Přemístění 2 ks lamp pod lesem ní tradičního dětského dne
ky odpadních vod v rámci spolku
•Zkušební osazení 4 ks úspor•Zařazení obce Vysoká do Podokolních obcí
ných žárovek
brdského spolku spolu s okolními
•Velký úspěch – přehodnocení
•Natření a oprava všech stožárů obcemi
projektu změny vedení z tlakového lamp
•Instalace orientační turistické
na gravitační
•Pravidelná měsíční prohlídka tabule před pohostinstvím

•V uplynulých 4 letech zaslání
místním obyvatelům 139 gratulací
k významnému životnímu jubileu
•Uspořádání rockového odpoledne ve spolupráci s pohostinstvím
9. Ostatní
•Povedlo se zvýšit informovanost
o dění v obci díky pravidelnému
vydávání Vysockého občasníku
a zasílání obecních zpráv e-mailem
120 příjemcům. Návštěvnost obecních stránek 4 500 měsíčně
•Zajištění 4 pracovních míst
z úřadu práce jako obecní zaměstnance
•Dohoda s majitelem statku o zajištění a likvidaci chátrajících budov
•Zřízení druhého sběrného místa
na tříděný odpad a doplnění kontejnerů na nápojové kartony
•V pravidelných intervalech se
provádí sběr nebezpečného a nadměrného komunálního odpadu
•Podařilo se snížit cenu za komunální odpad pro občany
•Likvidace 3 černých skládek na
okraji obce
•V posledních 2 letech se obec
podílí na sezonním úklidu lesa
v Leči od odhozených předmětů
•Opravil se kuželník na hřišti
•Průběžně se provádí oprava dětských houpaček a údržba hřiště
•Nepodařilo se: doplnit dětské
hřiště houpačkami pro nejmenší
děti
10. Finance
Finanční příspěvky
•Jednou ročně samostatně žijícím
osobám
• Novorozencům
•Na provoz mateřské školy ve
Třebsku, základní školy v Bohutíně
na provoz hasičského sboru
•Na provoz organizace ALKA
•Materiální a finanční pomoc občanovi Vysoké na zničený dům po
úderu blesku
•Zastupitelstvo úspěšně navázalo
na
spoření
finančních prostředků na novou infrastrukturu obce a za 4 roky svého
působení ušetřilo celkem 3 056
023,14 Kč (stav k 31. srpnu 2014).
Za obecní zastupitelstvo
Jaroslav Láska

Sjezd rodáků, obyvatel a přátel obce
se těšil velkému zájmu
Spousta povídajících si hloučků,
přátelských pozdravení a shledání
po několika letech. Takový byl
Sjezd rodáků, obyvatel a přátel obce, který proběhl 21. června. Toto setkání se uskutečnilo
u příležitosti veřejného představení obecního znaku, vlajky
a praporu místního Sboru dobrovolných hasičů.

jitel byl účastí překvapen: „Myslel jsem si, že ve Vile budu sám.
Dokonce jsem si přinesl i knihu,
abych se po ty dvě hodiny, co byl
dům otevřen, nějak zabavil.“
Volná prohlídka byla i na druhé
straně Vysoké, v zámečku Památník Antonína Dvořáka. I zde byl
zájem návštěvníků v tento den vyšší
než obvykle. Mimo tyto kulturní
akce se konalo i položení věnců
Už od rána bylo znát, že dnešní u pomníku padlým ve světových
den je pro obec slavnostní. Ulicemi válkách.
proudily hloučky lidí, které mířily k Vile Rusalka. Ta není pro veV jednu hodinu se všichni přeřejnost otevřena, ale díky nyněj- sunuli na palouček před Obecní
šímu majiteli vnukovi Antoní- dům, kde bylo postavené velké
na Dvořáka, byla pro tento den pódium. Odtud bylo slavnostně
zpřístupněna. Dokonce se ujal i zahájeno setkání starostou obce,
samotného provádění, což bylo pro hlavním organizátorem Jaromnohé návštěvníky překvapením. slavem Láskou a čestnými hosty
„Mluvil velice zajímavě a dokonce Antonínem Dvořákem, Jarminám vyprávěl i několik příběhů z lou Obermayerovou, ředitelkou
dětství. Bylo to kouzelné,“ poch- Památníku a Jaroslavem Vernevalovali si prohlídku příchozí.
rem, autorem obecního symbolu
a vlajky.
Dvořák si přinesl knihu
„Dnešní den se zapíše do kroO návštěvu Vily byl opravdu niky obce jako historicky velmi
velký zájem. Spousta lidí totiž významný den. K této výjimečné
chtěla využít možnost podívat příležitosti společenského setkání,
se dovnitř a prohlédnout si Vilu jsme se rozhodli povýšit toto setza doprovodu a vyprávění vnuka kání na neopakovatelnou hisAntonína Dvořáka. I nynější ma- torickou událost. Dnešním dnem

obec Vysoká u Příbramě veřejně přijme obecní symbol a vlajku společně
s praporem místního hasičského
Sboru dobrovolných hasičů. Obec
i Sbor dobrovolných hasičů tímto
získá svou vlastní, nezaměnitelnou
identitu, která vychází z bohaté historie naší obce a bude nás všechny
reprezentovat skrze další generace - obecní symbol je v prvé
řadě symbolem samostatnosti naší
obce. K veřejnému přijetí neodmyslitelně patří žehnání nových
praporů, které již po generace
patří k nedílné součásti slavnostního ceremoniálu. Nejinak tomu
bude i dnes, v den setkání rodáků,
bývalých i současných obyvatel
a přátel naší obce,“ zahájil slavnost
Zdeněk Strnad.
Ohňostroj jako tečka
Dále pokračoval Jaroslav Láska, který připomněl historii obce
a představil publikaci, která k této
příležitosti vznikla. Několik slov
pronesl i Antonín Dvořák: „Dovolte
mi, abych skoro jako rodák, skoro
jako občan, ale rozhodně jako celý
přítel obce Vysoká vás pozdravil
a poděkoval vám všem za obrovský
zájem, který jste dnes projevili při
prohlídce Dvořákovy vily, a abych

3

se vám omluvil, že jsem se vám
zdaleka nemohl věnovat tak, jak
bych si přál, protože jsme byli v takové časové tísni, že to rozhodně
neodpovídalo vašim požadavkům.
Pokud budete chtít, můžete mě kontaktovat a já rád vyhovím, abyste
si mohli vše prohlédnout poctivě
a případně i s mým doprovodem,
nebo s jiným odborným výkladem.
Že jsem se přihlásil jako skoro
rodák, je z toho důvodu, že jsem se
narodil v Příbrami, jejíž jméno nakonec v názvu máte. Skoro občan
jsem proto, že zde platím domovní
daň. A o tom, že jsem přítel, jsem
se vás snažil přesvědčit dnes, snažil
jsem se o to v minulosti a budu se
o to nažit, dokud mi nějaké síly
zbydou.“
Po představení obecního symbolu
a vysvěcení vlajky bylo pro účastníky připraveno hudební a divadelní vystoupení. Večer pak mohli lidé
trávit buď v místním pohostinství
při poslechu country písní, nebo
na palouku před Obecním úřadem,
kde hrála reprodukovaná hudba.
Na závěr celého dne si zastupitelstvo obce připravilo pro obyvatele překvapení - ohňostroj
v doprovodu skladby od Antonína
Dvořáka.
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Termíny Tvořivých pátků
17. října od 17 hodin
Vykrajování
Helloweenských dýní

28. listopadu od 17 hodin
Pečení vánočních perníků

Místo
Dílna v obecním domě

Fotografie
ze Sjezdu rodáků, obyvatel
a přátel obce

Komunální volby se
dvěma
změnami
Volby do obecního zastupitelstva ve Vysoké u Příbramě budou ve
znamení dvou změn. Obě pocítíte
při amotném hlasování.
První změnou bude způsob
hlasování. V naší obci bude vše
jednodušší než dříve. Kandidáti
se totiž rozhodli neseskupovat se
do volebních stran, ale ucházet se
o hlasy každý sám za sebe, jako
nezávislí.
Celkem můžete vybírat z 11
kandidátů, do zastupitelské židle
usedne ale jen devítka z nich. Jak
tedy bude volba probíhat? Volič
může označit na volebním lístku
minimálně jednoho a maximálně
devět kandidátů podle svých preferencí. Bude si tedy moci vybrat
napříč všemi jmény figurujícími na
lístku.
Pořadí na volebním lístku bylo

přiřazeno Registračním úřadem
v Příbrami a na výsledek nemá
žádný dopad.
Druhá změna se týká umístění
volební místnosti. Volební místnost bude opět v budově obecního
úřadu, ale na rozdíl od minulých
voleb nebude v podkroví, ale v
tělocvičně v přízemí obecního
úřadu. Zastupitelé obce tak
rozhodli z důvodu zajištění volební místnosti s bezbariérovým
přístupem.
Před volební místností si budete moci prohlédnout fotovýstavu ze Sjezdu rodáků
z června letošního roku.
Nebude se ale volit jen do
obecního zastupitelstva. Své hlasy
budete moci dát i senátorům.
Komunální a senátní volby
proběhnou 10. a 11. října.

Kulturní a jiné pozvánky - podzim 2014
Víkend    10. - 11. 10.                                                                       Volby 2014
Víkend    10. - 13. 10.                                                   Velkoobjemový odpad
Sobota     11. 10.                 19 hodin                               Koncert na zámečku
Neděle     12. 10.                 15 - 16 hodin                        Sběr elektroodpadu
Neděle      12. 10.                15 - 18 hodin                                 Železná neděle
Pátek         17. 10.                17 hodin                            Tvořivá dílna pro děti
Pátek         17. 10.                19 hodin                              Koncert na zámečku
Úterý          4. 11.                19 hodin           Ustavující schůze zastupitelstva
Pátek        28. 11.                17 hodin                             Tvořivá dílna pro děti

Zastupitelé obce
Vám všem děkují za podporu
ve volebním období
2010 - 2014.

