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Slovo starosty

V tomto vydání najdete

Vážení občané a přátelé naší obce,

Slovo starosty
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Slovo místostarosty
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na úvod v pořadí již šestého Vysockého občasníku

Ukazatele rychlosti

3

bychom se rádi omluvili za odklad plánovaného

50 let výročí památníku

3

Obecní prodejna

3

Statek a informace majitele

4

Přidělení obecního symbolu a vlajky

5

Podpora zaměstnanosti v obci

5

Územní plán obce – pořizovatel

6

Ohlédnutí za divadlem

7

Statek a informace z obce

8

jarního vydání tohoto plátku až na tento téměř
podzimní

termín.

Důvodem

naštěstí

nebyla

skutečnost, že by nebylo o čem psát, ale časová
náročnost vedení administrativní agendy obce, která
nás

všechny,

kteří

tyto

zastupitelské

funkce

naplňujeme při zaměstnání, vytížila natolik, že již
nezbýval čas na tuto jinak velice příjemnou část naší

Odkanalizování obce

8

práce. O skutečnostech, které vedly k odložení tohoto

Trniny

9

vydání, se detailněji dočtete uvnitř.

Zapište si do kalendáře

9

O čem obec rozhodla

10

Nyní mi dovolte několik málo slov na úvod. Je to již

Něco málo z účetních knih

10

téměř sedm let, kdy jsem začal obec, dění v ní a její

Jubilea

11

vývoj vnímat z pozice jednoho z jejích zastupitelů a
v posledních třech letech z pozice starosty obce.
Musím pokaždé začít zejména poděkováním všem,
kteří ve prospěch naší obce věnují nezištně svůj čas.
Těm, kteří obětavě pracují ve sdruženích, spolcích ale i
těm, co jen tak vezmou koště, hrabičky nebo motyčky
a vzdálí se od svého obydlí dál, než jim velí povinnost
a udělají naši obec o něco krásnější. Děkuji všem, kteří
pomáhají

činnosti

v obci

finančně

a

materiálně

podporovat a hlavně těm, kteří to mají na starosti.
Zkušenostmi,

získávanými

v této

ne

vždy

dobře

vnímané funkci starosty, jsem čím dál více přesvědčen,
že Vysoká u Příbramě je opravdu výjimečné místo pro
kvalitní rodinný život. Pouhým přihlédnutím k historii
své rodiny, která v obci bez přerušení žije již téměř
200 let, je zřejmé, že nepřicházím se zcela novým
zjištěním. Myslím však, že je nutné si hodnoty kvality
bydlení a života v obci, které si mezigeneračně
předáváme, a ty, které nově vytváříme, uvědomovat o
to více, pokud máme možnost o vývoji obce vést
společně debaty a společně se podílet na rozhodování
o věcech, které se týkají nás všech. V posledních letech

zaznamenávám

zvyšující

se

zájem

právě

o

každodenní události v obci a to je mým motorem
v práci pro Vás občany a přátele naší obce, jak
s oblibou používám při oslovení nás „Vysočáků“.
Na závěr bych rád dodal, že naše obec se bude
v následujících letech zabývat detailněji tématy jako
je odkanalizování obce, vodovod a územní plán,
které výše popsané

hodnoty

budou

významně

posilovat v různých oblastech společného života
v obci. A je tedy na místě vyzvat nás všechny ke
vzájemné spolupráci v rozsahu minimálně takovém,
jaký se zde stal naším standardem.
Přeji hezký zbytek léta a budu se jménem obce
Vysoká u Příbramě těšit na shledání na veřejném
zasedání začátkem října letošního roku.
Zdeněk Strnad, starosta Vaší obce

Vysocký občasník
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Slovo 1. místostarosty („tentokráte předvolební“)
A máme tu zase další volby. V posledních letech si

má ve vlastnictví významnější majetek v dané zemi,

my, občané této země, stále z něčeho vybíráme a

nebude snadno uplatitelný a bude pravděpodobně

volíme naší politickou reprezentaci. Ale ať volíme

rozhodovat ve prospěch této země a tím i chránit

jak volíme, výsledek se jaksi nedostavuje. Skutečně

svůj majetek. Nebude tedy jeho cílem za volební

to při pohledu zvenčí může připomínat banánovou

období vydělat co nejvíce a peníze vyvést na nějaké

republiku, kde se každý měsíc mění černošská

ostrovy v Karibském moři. U dnešních kandidátů do

vláda podle toho, který kmenový náčelník sežene

parlamentu

více zbraní. Volby se již několik let stávají v

mnohdy ani nevíme, odkud vůbec jsou a čím se

Čechách

soubojem

majetkové

poměry,

které

předtím živili. Pod slovem podnikatel si můžeme
představit leccos - od kuplíře po majitele továrny.

vám některá hesla na předvolebních billboardech

Řada z nich jsou lidé profesně neúspěšní, kteří vidí v

připadají

nevolno,

politice jistou příležitost, jak se uplatnit a vydělat

nezoufejte. Pravděpodobně jenom nejste cílovou

peníze. Jistě to nejsou všichni, ale je těžké mezi nimi

skupinou pro danou reklamu na politika. A také

rozlišovat, když nemáme správné informace.

a

dělá

se

agentur,

jejich

dostávají tyto zakázky od politických stran. Pokud
stupidní

reklamních

neznáme

vám

zřejmě z celorepublikového pohledu nepatříte do
skupiny, která je z hlediska počtu hlasů zajímavá.

Na západ od našich hranic se také občas objeví
nějaké aféry. Je zde však přece jen jistý rozdíl. A ten

Můžeme si klást otázku, jestli skutečně tato země

já vidím v síle veřejného mínění. U nás už je

nemá silné a slušné osobnosti, které by byly

veřejnost různými aférami natolik otrávená, že si

schopny vládnout naší zemi bez toho, že by se

kladu otázku, co by se muselo stát, aby politik

každý měsíc řešila nějaká korupční aféra. Nebo je

odstoupil. Veřejné mínění dokázalo v USA zastavit

to tak, že se z každého slušného člověka v

válku ve Vietnamu. Co dokázalo v Čechách? Tak

prostředí vyšší politiky stává jen karikatura svých

nějak jsme si zvykli. Žijeme si své paralelní životy i

původních ideálů, obklopená lobbisty a poradci s

bez politiky. Možná, že je to nakonec i dobře. Ale

nejistou

přesto je to trochu škoda pro tuhle zemi a naše děti,

minulostí?

Vždyť

politika

je

uměním

možného. Tím si přeci může každý politik (pozn.

které tu budou jednou žít.

pokud je vůbec této úvahy schopen) zdůvodnit
každý kompromis s vlastním přesvědčením. A také

Co říci závěrem? Nemám žádnou universální radu

mě napadá otázka, jestli tomu tak bylo i v minulosti

jak z toho ven nebo koho volit. To se musí každý

a jestli tomu tak je i na západ od našich hranic.

svobodně rozhodnout sám. Jen si říkám, že pokud k

Ruskou gubernijní Putinokracii, ke které se občas

volbám půjdeme, možná bychom se měli zamyslet

blížíme, ponechme raději stranou.

nad jednotlivými kandidáty a zkusit si o nich něco
zjistit. Odkud jsou, co mají za sebou, jakou práci

Můžeme se trochu zamyslet nad minulostí, a to

dělali a co se dá od nich očekávat. A pokud se nám

nejlépe právě zde ve Vysoké. Vysocké panství kdysi

to bude líbit, tak jim zkusit dát důvěru tím, že je

koupil hrabě JUDr. Václav Kounic patrně proto, že

zakroužkujeme. Není až tak důležité, která politická

musel prokázat osobní majetek pro kandidaturu do

strana nakonec zvítězí. Důležité bude, jací lidé

vídeňského parlamentu, kam tento český liberální

budou v parlamentu sedět.

politik kandidoval. Později zde pak nechal postavit
zámeček pro svou ženu Josefínu, přední herečku

Přeji všem občanům Vysoké, kteří k volbám přijdou,

Prozatímního divadla. Z toho vyplývá, že kandidáti

šťastnou ruku při výběru jejich kandidátů.

do parlamentu museli vlastnit v Čechách určité
nemovité majetky, jinak zřejmě kandidatura vůbec
nebyla možná. Lze předpokládat, že člověk, který

MUDr Karel Franěk, 1. místostarosta obce

Vysocký občasník
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Dění nejen ve vsi …

17 hodin byly pouze v tento den v koncertním sále

Nové rychlostní radary - v obci Vysoká byly po

Dvořákův dopis ze Spillville do Vysoké správci vily

schválení

zastupitelstvem

v

zámečku ve Vysoké vystaveny tři vzácné originály:
zvýšení

Hodíkovi (ze 7. 7. 1893), dopis Václava Kounice

bezpečnosti na krajské komunikaci nainstalovány

rámci

zaslaný A. Dvořákovi z Vídně a kniha oddaných obce

radary s kamerovým systémem se záznamem. Celé

Střebsko (dnešní Třebsko) se zápisem svatebního

akce se ujal p. Zdeněk Dušek, kterému bych chtěl

obřadu

tímto poděkovat. Instalace radarů

Čermákovou a podpisem svědka Antonína Dvořáka

má vést k

dodržování rychlostního omezení v naší obci, kde je

(z

rychlost

regulována

listopadu

Kounice

1877).

s

Díky

Josefínou
vstřícnosti

na

Římskokatolické farnosti Třebsko byl v tentýž den
od 15 do 18 hodin otevřen pro veřejnost i kostel

porušování rychlosti systém nainstalovaných radarů

Nanebevzetí P. Marie ve Třebsku. Večerní program

umožňuje i vyhodnocení např. kolik aut denně

zahájilo Originální hudební divadlo v Praze s názvem

Vysokou projede, kolik jich porušuje dopravní

„Kouzelný Dvořák“. A na závěr byl noční zámecký

předpisy atd. Na základě těchto informací může být

park a především čelní fasáda zámku jevištěm pro

požádána Policie ČR o provedení bezpečnostních

audiovizuální

radarových kontrol v obci v případě porušování

Lunchmeat za doprovodu reprodukované hudby z

omezení rychlosti větším počtem vozů. Informace o

Dvořákovy tvorby. Pro ty z Vás, kteří jste se oslav

počtu projetých vozů, se může hodit pro evtl.

zúčastnili, je tento článek jistě milou vzpomínkou na

jednání v případě, že by měla být přes naši obec v

tento

budoucnu vedena objížďka, jako tomu bylo v

organizaci

minulosti. Instalace radarů se proti plánovanému

Památníku Antonína Dvořáka paní Šplíchalové a

termínu

pracovníkům památníku.

něco

zdržela

z

značením

26.

Václava

maximálně 40 km/h. Kromě sledování eventuelního

o

dopravním

JUDr.

důvodů

pojištění

představení

slavnostní
oslav

den.

pražského

Velké

tohoto

výročí

klubu

poděkování
patří

radarových tabulí (pozn. je to neuvěřitelné, ale

za

ředitelce

-ZS-

podle informací z jiných obcí se i toto v Čechách
krade). Věřím, že občané Vysoké nepatří k těm

Hospodářská kriminalita - s letními měsíci do obce

řidičům, kteří nedodržují v obci rychlost, a že

přišli i nezvaní noční hosté, kteří v poslední době

všichni

uvítají

vykradli dvakrát obecní prodejnu, několik garáží u

silnici

rodinných domů nezůstalo bez úhony a i vila

toto

především

v

bezpečnostní
zájmu

dětí,

opatření

které

se

po

pohybují, ať již pěšky nebo na kole.

Rusalka
-KF-

se

neobešla

bez

loupežné

návštěvy.

Doporučujeme všem, aby zvýšili pozornost vůči
neobvyklému dění v obci a zajistili si řádně svůj

50

LET

PAMÁTNÍKU

ANTONÍNA

DVOŘÁKA

VE

majetek.

V případě

podezření

na

páchání

VYSOKÉ – v letošním roce, přesně 20. července

hospodářské kriminality neváhejte přivolat Policii

2013, uplynulo již 50 let od vzniku Památníku

ČR. Kontakt: Obvodní oddělení Příbram-venkov 974

Antonína Dvořáka ve Vysoké. Do dnešní podoby

879 770 nebo linka tísňového volání policie 158.

tato instituce, sídlící v zámečku ve Vysoké u

-ZS-

Příbramě,

prodělala

několik

změn,

a

to

jak

organizačních, obsahových, tak i stavebních. O tom

Obecní prodejna v novém - Rádi bychom se omluvili

všem jste se mohli přesvědčit na výstavě pod

za náhlé uzavření obecní prodejny v měsíci červenci,

názvem „50 let Památníku Antonína Dvořáka ve

které bylo vyvoláno změnou nájemce. Nový nájemce

Vysoké“, která byla přes léto přístupná v galerii

otevřel prodejnu bez zbytečných prodlev již od 1. 8.

zahradní

se

2013. Věříme, že s pomocí nového provozovatele se

soustředily na stejné datum, tedy 20. července

podaří službu obecní prodejny smíšeného zboží

2013, jen o 50 let později a celodenní slavnostní

udržet co nejdéle.

program nabídl opravdu

prodejny mohu sdělit,

kavárny

Sládkovny.

pro

Oslavy

výročí

každého

mnoho

zajímavých zážitků z výročí památníku. Od 10 do

Dle nedávné návštěvy obecní

Vysocký občasník
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že

jsem

byl

mile

překvapen

nejen

nabídkou

ření nejlepšího projektového teamu, který bude

sortimentu, ale cenami zboží. Pokud jste v prodejně

obsahovat

ještě

golfových hřišť v Evropě.

nebyli,

tak

ji

neváhejte

navštívit

během

jednoho

z

předních

provozovatelů

otevíracích hodin: denně PO – PÁ od 8 – 11 a 14 – 16
hodin, SO od 8 – 12 hodin. Zboží, které byste
náhodou v prodejně nenašli, paní prodavačka ráda
zajistí do druhého dne.
-ZSStatek a aktuální informace o něm – obec požádala
majitele objektu statku o poskytnutí informací o
stavu projektu, který byl prezentován na zasedání
zastupitelstva koncem minulého roku. Zde jsou
poskytnuté informace:
V areálu statku proběhla demolice méně cenných
objektů a poškozených částí budov. Pečlivě staticky

-RI-

zajištěn byl panský dům a budova čeledníku. Všechny
klenby a hlavní okenní fasádní otvory byly staticky
podepřeny

výdřevami,

střešní

krytina

byla

z

bezpečnostních důvodů z větší části odstraněna a
nahrazena

dočasně

plachtou

kvůli

odlehčení

konstrukcí krovu. Poškozený krov centrální stodoly
byl odstraněn, otvory ve stěnách byly vyztuženy a na
horním

obvodu

zdí

byl

realizován

ochranný

železobetonový věnec. Výše zmíněné práce společně
s vykácením náletové zeleně významně přispěly k
tomu,

že

se

ze

statku

stalo

bezpečnější

a

„RECYKLUJTE S HASIČI“

- stejně jako v minulém

roce i letos pro Vás hasiči z SDH Vysoká u Příbramě
připravili možnost legálně se zbavit elektroodpadu,
který obvykle končí někde v garáži a jen překáží.
Termín je stanoven na neděli 13. 10. 2013 od 15.
hodin před hasičskou garáží ve Vysoké u Příbramě.
Sběr

bude

řádně

plakátován

v dostatečném

předstihu na místech obvyklých.
-SDH-

přehlednější místo.

U odpadů ještě zůstaneme a ohlédneme se za
loňským rokem. Níže uvedená čísla ukazují, kolik
odpadu bylo z obce odvezeno.

Typ odpadu

2011

2012

porovnání

komunální

135t

104t

-23%

14t

8t

-43%

velkoobjemový
Oficiální

vize

architektonického

projektu
studia

ve

Jestico

Vysoké
+

Whiles

od

papír

2t

3t

+50%

byla

plast

3t

4t

+33%

1,5t

1,3t

-14%

0t

0,3t

n/a

zveřejněna, a to jak zástupcům obce, tak i veřejnosti

sklo

na společné prezentaci, což vyústilo v deklarovanou

tetra pack

podporu pro projekt ze strany obce.
Byla podepsána smlouva mezi obcí a Real Innovation

Podíl komunálního směsného odpadu se odráží ve

týkající

zvyšujícím se objemu tříděného objemu a tak

se

spolufinancování

územně

plánovací

dokumentace.

bychom chtěli všem, kteří třídíte poděkovat, a

Společnost Real Innovation nadále pokračuje ve

věříme, že se nám podíl tříděného odpadu podaří i

spolupráci se svými partnery, která směřuje k vytvo-

nadále zvyšovat.
-JT-
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Rozhodnutí PS ČR o udělení obecního symbolu a

erbu Častolárů byl stříbrný kotouč – kruh. Kotouč

vlajky - dne 18. 3. 2013 převzala obec z rukou

sloužil jako ochrana ruky, v které držel rytíř při

předsedkyně Poslanecké sněmovny paní Miroslavy

soubojích dřevec. Listy lekna (leknínu) mají vztah ke

Němcové užívací dekret k obecnímu symbolu a

znaku rodu Kouniců, kteří nosili „Červený štít a na

vlajce. Slavnostního aktu se zúčastnil starosta pan

něm dvě stříbrná lekna přeložená křížem, každé se

Zdeněk

třemi kořeny a nahoře velkým lupenem proti sobě

Strnad

a

místostarosta

pan

Jindřich

Tomášek.

postavená“. Lekníny jako vodní rostliny zároveň
symbolizují velké množství rybníků na katastru a v
okolí

obce

Červená

včetně

barva

z

slavného
výplně

Rusalčina

kruhu

je

jezírka.

inspirována

barevností štítu znaku tří významných rodů, které se
významně zapsaly do historie Vysoké - Častolárů z
Dlouhé Vsi, pánů z Říčan a Kouniců. Figura lyry je
znamením

hudby

a

připomínkou

dvacetiletého

pobytu slavného hudebního skladatele Antonína
Dvořáka na Vysoké. Zdejší prostředí bylo inspirací
pro jeho hudební díla.
Přípravy na uvedení obecního symbolu a vlajky ve
veřejnou
Nyní vás seznámíme detailněji s dnes již oficiálním
obecním symbolem a vlajkou naší malebné obce.

známost

budou

zahájeny

na

podzim

tohoto roku, abychom jej společně mohli slavnostně
přijmout i v naší obci na jaře příštího roku.
-ZSSvazek obcí Podbrdského regionu vydal průvodce po
Fabiánově naučné stezce - po otevření unikátní
Fabiánovy naučné stezky, která v létě roku 2011
propojila všechny obce, sdružené ve Svazku obcí
Podbrdského regionu, se v letošním roce podařilo
vydat průvodce s mapou, který přibližuje všechny
obce.

ZNAK - V zeleném poli snížený stříbrný kotouč se
stříbrným lemem, z něhož vzhůru vyrůstají dvě
přivrácená stříbrná lekna. V kotouči zlatá lyra.
VLAJKA - List tvoří pět svislých pruhů, zelený, bílý,
červený, bílý a zelený, v poměru 2 : 1 : 3 : 1 : 2. Ve
středním červeném pruhu žlutá lyra. Poměr šířky k
délce listu je 2:3.
Zdůvodnění znaku: Zelené pole štítu připomíná
zdravé

životní

prostředí

obce,

okolní

lesy

a

symbolizuje i zemědělství jako významný druh
obživy obyvatel obce v minulosti. Stříbrný kruh
vychází z původního erbovního znamení Častolárů
z Dlouhé Vsi, kteří vlastnili Vysokou od roku 1556
do roku 1667, tedy nejdéle ze všech vlastníků. V

Zdroj: http://obec-bohutin.cz [načteno 28. 8. 2013]
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Podpora zaměstnanosti – obec Vysoká u Příbramě

Ti, kteří se rozhodli zpochybnit celý proces ÚP a

se v letošním roce zapojila do programu aktivní

práci zastupitelstva, začali po obci šířit nepravdivé,

politiky zaměstnanosti pod záštitou MPSV, ze

až účelové informace, se kterými se následně

kterého

stálé

obrátili i na příbramské novináře. Tímto se celý

zaměstnance na plný pracovní úvazek na časově

proces ocitl v zájmu žurnalistů, kteří oprávněně

omezenou dobu v délce 7 měsíců v roce 2013.

žádali

Obec

a

nebránili, právě naopak chtěli uvést do procesu

zaměstnala je na veřejně prospěšné práce. Výsledek

veřejný pořádek, ostatně shodný jako v celém

jejich práce není možné přehlédnout, neboť právě

procesu na obci je. Nejen v článku na titulní straně

péče zejména o obecní zeleň a majetek obce je

příbramských novin, ale i na následném veřejném

v tomto roce pod záštitou tohoto projektu. Věříme,

zasedání obce se podařilo celou záležitost znovu

že se podaří využít podobných projektů i

probrat

je

schopna

využila

budoucnosti

zájmu

a

tím

zaměstnat

občanů

pomoci

o

dva

tuto

lidem,

práci

kteří

v

mají

vysvětlení. Zástupci obce

a

vysvětlit.

nedorozumění

Věříme,

nakonec

se

že

formou

schůzkám

celé

toto

opakovaných

problém v naší lokalitě najít práci. Jménem obce

vysvětlování přineslo jasnější pohled na celý proces.

Vysoká u Příbramě jim patří poděkování za jejich

Mohlo se zdát, že již můžeme pokračovat ve své

práci a ochotu.

práci dále, ale opak byl pravdou. Netrvalo dlouho a
-ZS-

do procesu ÚP se zapojil neúspěšný žadatel o
veřejnou zakázku, který vyšel z vyhodnocování

Lípy u památníku padlých hrdinů byly v rámci péče

nabídek jako druhý (pozn. ze dvou). Tento uchazeč

o obecní dřeviny a ochrany majetku v těsném

podal podnět k přehodnocení výběru pořizovatele,

sousedství

ve

již

v minulém

roce

předmětem

kterém

rozporoval

zachování

zásad

odbornou

transparentnosti a rovného zacházení při procesu

firmou. V průběhu prací se však zjistilo, že obě lípy

vyhodnocování nabídek ze dne 15. 4. 2013 (pozn.

již nelze výškově zredukovat v plánovaném rozsahu

komise

tak aby neohrožovaly blízké okolí a firmou bylo

vícenáklady, které nebyly zohledněny na krycím

navrženo skácení obou lip s náhradní výsadbou.

listě

Důvodem

zanedbaná

k celkové ceně zakázky). Obec se k podnětu

dlouhodobá údržba vysokých kmenů lip, které se

vyjádřila prostřednictvím advokátního zastoupení

nacházely

domu,

Mgr. Ing. Kateřiny Melichové, protože neshledala

komunikace a rozvodného transformátoru NN pro

výše uvedené tvrzení jako oprávněné. Po více než

obec. Náhradní výsadba bude provedena na podzim

měsíčním vyřizování této neoprávněné stížnosti

letošního roku.

jsme mohli v přípravách na pořízení nového ÚP

redukčního řezu, který byl započat

pokácení
v

těsné

byla

zejména

blízkosti

rodinného

-ZS-

našla

nabídky.

v mandátní
Komise

smlouvě

tyto

náklady

uchazeče
přičetla

pokračovat.
Začátkem září 2013 obec podepsala smlouvu s Ing.

Výběr pořizovatele nového územního plánu obce se

Renatou Perglerovou, která jako pořizovatel ÚP

stal jarním tématem i za hranicemi naší obce. Dle

bude ve spolupráci s obcí a odbornými konzultanty

rozhodnutí zastupitelstva ze dne 7. 2. 2012 pořídit

v tematických oblastech architektura, urbanismus a

nový územní plán (dále jen ÚP) obce, vypsala obec

územní plánování připravovat návrh zadání nového

dne 19. 3. 2013 (pozn. po více než roce od

ÚP,

schválení pořízení nového ÚP) poptávkové řízení na

projednávání, ale i schválení zastupitelstvem. Pro

pořizovatele ÚP. Tento krok mezi občany v obci

informace o průběžném stavu přípravy zadání ÚP

otevřel široké diskuze. Někteří začali celý proces

prosím sledujte úřední desku a internetové stránky

napadat a zpochybňovat, zejména v souvislosti s

obce nebo přijďte na OÚ v úředních hodinách.

žádostí společnosti Real Innovation s. r. o., která je
mezi 18 žádostmi o změnu využití pozemků.

který

bude

předmětem

nejen

veřejného

-PSUP-
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čenkovského

bytě, Paní Marjánka, matka pluku, Česká polka,
Poslední desetník, Hrátky s čertem, Magdaléna
Dobromila Rettigová.“

ochotnického souboru Divadla za vodou, který ze

Za zmínku stojí i text z almanachu: hra „Skaláci“,

svého repertoáru zahrál pohádkový příběh nejen

která je plně obsazena i komparsem, což podává

pro děti „Kouzlo na draka“. V sále bylo pro diváky

dokonalou

přichystáno dle předběžného úsudku zhruba 50

zdomácnělo. Vždyť nebylo snad jedné rodiny v

židlí. S přibývajícím časem, kdy se schylovalo k 18.

obci, kde by alespoň jeden člen nebyl do této hry

hodině

zapojen. Toto hovoří samo za sebe o velké oblibě

Divadelní ochotníci ve Vysoké - Dne 12. 1. 2013 se
v hostinci A. Cempírka ve Vysoké u Příbramě
odehrálo

divadelní

a

blížil

se

představení

začátek

představení,

měli

informaci,

jak

divadlo

ve

Vysoké

organizátoři plné ruce práce s nošením dalších a

ochotnického divadla ve Vysoké.

dalších židlí. S druhým divadelním zvoněním bylo

Hráli jste jen ve Vysoké a vyzkoušeli jste též hraní v
lesním divadle v dnešním zámeckém parku?
„Soubor hrál převážně ve Vysoké v místním
pohostinství, ale jezdili jsme malým požárním
autem hrát i do okolních obcí, které si nás zvaly. V
lesním divadle jsme bohužel nikdy nehráli, zde
hostovaly soubory z větších divadel.“
Pamatujeme si, že byl v obci ještě v 80. letech
loutkoherecký soubor, který hrál loutkové divadlo
pro děti, víte o tomto souboru také něco?
„Ano, již v době našeho divadelního souboru se
souběžně hrálo i loutkové divadlo. Vlastníkem
loutek byl Vlastimil Štochl a hlasy loutkám
propůjčili mimo jiné Marie Tomášková a manžel
Jaroslav Láska.“

hlediště plné a téměř devadesát diváků nedočkavě
sledovalo, až se pomyslně zvedne divadelní opona.
Se zhasnutím světel v sále a začátkem představení
jsme se symbolicky přenesli časem do doby, kdy
nebyla televize, internet a jiné zdroje zábavy a
vysocký ochotnický spolek v tomto sále hrával
nejen pro místní obyvatele, ale i pro lidi z přilehlých
obcí.
Členkou vysockého divadelního souboru byla mimo
jiné i paní Zdeňka Lásková, která se na představení
čenkovského divadla přišla podívat i se svými
vnučkami. Využili jsme toho a požádali ji, aby
zavzpomínala na doby, kdy i ona v tomto sále
hrávala.

Kdy vysocký divadelní sbor vznikl a můžete prosím
jmenovat ostatní členy souboru?
„Podle almanachu obce Vysoké divadelní soubor
vznikl v roce 1948 z iniciativy mladých a ochotnická
činnost souboru brzy přirostla k srdci většině
obyvatel. Mé působení v souboru počalo v roce
1954 a vzpomínám si na tato jména: Marie
Tomášková, Marie Šedivá, Marie Tesková, Zdena
Ječmínková, Rudolf Jonák, Jindřich Tomášek,
Jaroslav Láska, Jaroslav Lála, Václav Liška, Václav
Rom, Vlastimil Štochl, František Ciprýn, Miroslav
Vávra, František Kropáček, Jaroslav Šmatlák,
František Plzák, Augustin Kolář.“
Jak jste měli rozděleny organizační věci spojené se
souborem?
„Režisérské práce se ujal pan Václav Hájek, který
zároveň fungoval i jako fotograf. Kulisy vytvářel
převážně můj manžel pan Jaroslav Láska a kostýmy
se půjčovaly v příbramském divadle.“
Vzpomenete si na divadelní hry, které jste
připravovali a jako soubor hráli?
„Soubor nacvičil spoustu her, např. Maják na širém
oceáně, Bártova pomsta, Rozmysli si, Mařenko,
Tvrdohlavá žena, Jedenácté přikázání, Na letním

Přikládáme několik dobových fotografií, které nám
Zdeňka Lásková zapůjčila a děkujeme jí za hezkou
vzpomínku na vysocký divadelní soubor.

-FD-

Strana 8

Vysocký občasník

A pro ty, co neměli příležitost být v hledišti s námi,
přikládáme také pár fotek z představení.

Usnesením zastupitelstva ze dne 5. 3. 2013 č.
20130305/03/05, odstavec 2c, bod II. a III. byla
schválena spoluúčast všech žadatelů na nákladech
na pořízení nového ÚPO v rozsahu, že obec ponese
náklady za místní žadatele o změnu ÚP obce a
žadatel Real Innovation s. r. o. ponese poměrnou
část, která byla vypočítána jako poměr ploch
obsažených

v

žádostech

vůči

žádosti

této

společnosti. Podle tohoto poměru ponese 15%
nákladů na pořízení nového ÚP obec Vysoká u
Příbramě a 85% nákladů na pořízení nového ÚPO
ponese společnost Real Innovation s.r.o. Smluvní
vztah na spolufinancování ÚP je v souladu s ust. §
51 zákona č. 40/1964 Sb. – Občanský zákoník.
Plné
Statek a jeho aktuální stav – asi nelze přehlédnout, že
objekt panského sídla č.p. 1 známý jako statek prošel
od loňského listopadu do letošního jara zásadní

změní

této

smlouvy

je

součástí

zastupitelstva obce č. 20130806/08, který je
dostupný

na

webových

stránkách

obce

jednání mezi zástupci obce a majitelem, společností
Real Innovation, s.r.o. o zajištění majetku společnosti,
který nás již léta ohrožoval svým katastrofickým
stavem. Zajištěný stav, do kterého se celý objekt
dostal

po

mnohaletých

jednáních,

je

obrovským

úspěchem zástupců obce a zároveň i nadějí pro nás
všechny, kterým historie obce není lhostejná, že celý
objekt může být zachráněn a obnoven do stavu, aby
naši obec

reprezentoval

stejně, jako tomu

bylo

v minulosti. Majitel statku v minulém roce zažádal o
změnu využití vlastněných pozemků na polyfunkční
rekreační území, tj. přechodné ubytování, služby
turistickému ruchu, sportovní a rekreační plochy a
zdravotní péče. Tato žádost, stejně jako dalších 17
žádostí občanů obce o změnu funkčního využití
pozemků, bude východiskem pro zpracování podkladů
pro přípravu návrhu zadání ÚP obce. Vzhledem ke
skutečnosti,

že

celý

proces

přípravy

bude

nyní

nastartován, nelze v tuto chvíli odhadnout, v jakém
rozsahu

bude

tato,

ale

i

zbylých

17

žádostí

zapracována do návrhu zadání nového ÚP obce. Jak již
bylo zmíněno na předchozích stranách, obec má tento
proces pevně v rukou a ve spolupráci a pořizovatelem
ÚP a odbornými konzultanty v tematických oblastech
architektura, urbanismus a územní plánování bude
pokračovat v započaté práci na pořízení nového ÚP
obce.

nebo

v úředních hodinách na OÚ .
-PSUP-

stavební úpravou formou statických zajišťovacích
prací. Tento stav je výsledkem téměř dvouletého

zápisu

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV TŘEBSKO, VYSOKÁ
U PŘÍBRAMĚ, MODŘOVICE A NARYSOV – Projekt
odkanalizování
Antonín

a

Dvořák

výstavby
je

před

ČOV

Svazku

vydáním

obcí

stavebního

povolení. Svazek obcí Antonín Dvořák (dále jen
SOAD) se na sněmu starostů usnesl, že připraví
projekt odkanalizování a výstavby ČOV do stavu,
aby bylo možné čerpat prostředky na projekt ze
strukturálních fondů EU v programovém období
2014-2020.

Po

prověření

finančních

situací

jednotlivých členských obcí, které zpracovala ČS
a.s. na začátku tohoto roku, je cílem SOAD
dosáhnout

na

financování

spoluúčastí

dotačních

projektu

titulů

85%

s

min.

uznatelných

nákladů investičního záměru.
Celý

projekt,

resp.

jeho

příprava

k zajištění

finančních prostředků, s sebou nese nemalý kus
práce všech, kteří ve svazku jsou a tak se budeme
snažit

Vás

o

stavu

těchto

příprav

průběžně

informovat na veřejných zasedáních stejně tak jako
na stránkách obce.
-JLČást obce známa jako “Trniny“ byla v minulém
měsíci z důvodu vzniku nekontrolované skládky
stavebního a jiného odpadu uzavřena. V současné
době zde probíhá úklid a odstraňování následků
skládky. Lokalita již nebude sloužit ani jako jarní
skládka dřevoodpadu, která je formou jarního pá-
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občanům Památník Antonína Dvořáka – stejně jako každý rok,
možnost zbavit se na jaře dřevního odpadu, otevře v tak i letos bude v památníku cyklus koncertů
březnu a dubnu 2014 novou lokalitu pro uskladnění s názvem „Hudební podzim 2013“ s následujícím
lení

likvidována.

dřevního

odpadu,

Aby

obec

který

zachovala

bude

následně

pomocí programem:

mechanizace drcen a odvezen. S platností od 1. 9.
2013 je v této lokalitě skládka zakázána pod pokutou sobota 5. října 2013 v 15.30 hodin - kostel
Nanebevzetí P. Marie ve Třebsku, Virginie Walterová
až 50 tis. Kč.
Pro ty z Vás, kdo by pomysleli, že tímto je tradice (mezzosoprán), Vladimír Roubal (varhany) Program:
„pálení čarodějnic“ ukončena, máme dobrou zprávu! výběr z Dvořákovy duchovní tvorby.
Tradice pálení čarodějnic se naopak vrátí do své téměř
původní podoby, kdy se lidé scházeli u zapálených pátek 18. října 2013 v 19 hodin - koncertní sál
ohňů a společně slavili příchod jara. Jak a kde bude památníku, Václav Hudeček (housle), Petr Adamec
tento den probíhat příští rok u nás zatím přesně (klavír).
nevíme, ale určitě u zapálené vatry nebude chybět
vůně vuřtů a dobrá nálada. Těšíme se, že tuto Výstava pod názvem „50 LET PAMÁTNÍKU ANTONÍNA
staronovou tradici s námi v příštím roce dobře DVOŘÁKA VE VYSOKÉ“, kterou jste mohli vidět během
letošního slavnostního léta, byla v arkádě zahradní

zahájíte.
-ZS-

Zapište si do kalendáře …

kavárny

Sládkovna

prodloužena

do

30.9.2013.

Výstava dokumentuje padesátileté období existence
památníku, jeho vznik, činnost, související aktivity i

Tvořivé pátky - po prázdninové pauze bychom se obnovu celého areálu zámku.
-ZS-

chtěli vrátit k našim zavedeným kreativním pátkům
pro děti. I na tento rok jsme spolu s Janou Horákovou

připravily tematická tvoření na každý měsíc. Tvoření Veřejné zasedání zastupitelstva obce je naplánováno
jsou určena pro děti od 6 let, mladší děti přivítáme na úterý 1. 10. 2013 od 19:30 hodin v sále místního
rády s doprovodem. Díky podpoře obce Vysoká u pohostinství. Program je aktuálně připravován a bude
Příbramě je téměř veškerý materiál hrazen, proto si v předstihu plakátován. Předpokládáme, že mezi
děti s sebou musí přinést pouze svou fantazii a chuť hlavními body programu nebude chybět informace o
stavu pořizování nového ÚP obce a o přípravě
něco na dané téma vytvořit.
-MŠ-

Třebsku.

Program:
27. 9. 2013

projektu na odkanalizování obcí a stavbu ČOV ve

Podzimní tvoření na téma Les

Všichni jste tímto srdečně zváni!
-ZO-

25. 10. 2013 Halloweenské dýně
22. 11. 2013 Pečení perníčků
20. 12. 2013 Svíčky a ozdoby z včelího vosku

Nakládání s odpady – v rámci programu „Za čistou
Vysokou“ jsme pro Vás připravili následující termíny

Sbor dobrovolných hasičů - dovolte, abychom Vás

pro likvidaci odpadů:

jménem Dobrovolných hasičů Vysoká informovali o úterý 24. 9. 2013 od 16:30 - 17:00 hodin před
následujících akcí, které proběhnou:
obecním úřadem - NEBEZPEČNÉ SLOŽKY KOMU14. 9. 2013: 4. ročník Memoriál J. Němce
28. 9. 2013: Posvícenská zábava
13.10. 2013: Sběr železného šrotu a elektrospotřebičů

NÁLNÍHO ODPADU,
v neděli 13. 10. 2013 v odpoledních hodinách - SBĚR
ŽELEZNÉHO ODPADU,
v neděli 13. 10. 2013 od 15 hodin před hasičskou

garáží – SBĚR ELEKTROODPADU,
Věřím, že se těchto událostí zúčastníte v hojném počtu V druhé polovině října bude znovu přistaven
a podpoříte vesnické dění.
kontejner na VELKOOBJEMOVÝ ODPAD.
-ZV-JT-
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O čem obec rozhodla
Usnesení č.: 20130108/01/03 Vyjádření k návrhu záměru výstavby rekreačního parku, prezentovaném na
veřejném zasedání zastupitelstva dne 18.12.2012.

Usnesení č.: 20130108/01/04 Sestavení pracovní skupiny pro projekt odkanalizování obce (POO) a pověření
v obsazení: Zdeněk Strnad, Karel Franěk, Ladislav Drozda a Jaroslav Láska

Usnesení č.: 20130108/01/05 Sestavení pracovní skupiny pro projekt nový územní plán obce (PUP) a
pověření v obsazení: Zdeněk Strnad, Karel Franěk, Ladislav Drozda a Pavel Hruška

Usnesení č.: 20130205/02 /04 Rozpočtového opatření č. 6/2012 a 7/2012
Usnesení č.: 20130205/02/07 Finanční příspěvek 1 tis. Kč pro ALKA o.p.s.
Usnesení č.: 20130305/03/03 Stanovení "určeného zastupitele" pro spolupráci na ÚP podle §47 Stavebního
zákona. Určeným zastupitelem byl odsouhlasen starosta obce Zdeněk Strnad

Usnesení č.: 20130305/03/04 Souběžné zpracování občanských žádostí a žádosti společnosti Real
Innovation, s.r.o. na změnu ÚP obce.

Usnesení č.: 20130305/03/05 Zanesení změn do zpracování nové územně plánovací dokumentace obce dle
žádosti společnosti Real Innovation, s.r.o. ze dne 30.9.2012 v rozsahu změny funkčního využití pozemků na:
Polyfunkční území – Přechodné ubytování, Služby turistickému ruchu, Sportovní a rekreační plochy, Zdravotní
péče, Území přechodného rekreačního ubytování, Území sportu a rekreace.

Usnesení č.: 20130402/04/04 Narovnání majetkoprávních vztahů obce - vyhlášení záměru obce odprodat
pozemky, parc. č. 39/11, 39/10, 438/3 vedené jako ostatní plocha.

Usnesení č.: 20130514/05/03 Výběr pořizovatele nového ÚP obce, Ing. Renata Peglerová
Usnesení č.: 20130514/05/04 Příprava smlouvy na spolufinancování nákladů na pořízení ÚP plánu firmou
Real Innovation

Usnesení č.: 20130514/05/06 Rozpočtové opatření č. 1/2013
Usnesení č.: 20130604/06/03 Nová účetní obce – paní Marie Šedivá
Usnesení č.: 20130604/06/04 Pokračování projektu odkanalizování a výstavba ČOV v rámci SOAD
Usnesení č.: 20130625/07/03 Závěrečný účet obce a výsledek přezkoumání hospodaření obce v roce 2012
Usnesení č.: 20130625/07/04 Smlouva o zřízení věcného břemene - ČEZ
Usnesení č.: 20130625/07/05 Rozpočtové opatření č. 2/2013
Usnesení č.: 20130806/08/03 Smluvní vztah na spolufinancování ÚP s Real Innovation s.r.o.
Usnesení č.: 20130806/08/04 Dohoda o odborné konzultaci při přípravě ÚP s mackovič architecture, s.r.o.
Usnesení č.: 20130806/08/05 Rozpočtové opatření č. 3/2013
Usnesení č.: 20130806/08/06 Dodatek k zápisu č. 20130625/07 ze zasedání zastupitelstva z 25. 6. 2013
Usnesení č.: 20130514/05/03 (na vědomí) Podpis mandátní smlouvy k zajištění pořízení „Územního plánu
Vysoké u Příbramě“ s Ing. Renatou Perglerovou

Usnesení č.: 20130903/09/03 Podpis smlouvy o spolufinancování nákladů na pořízení „Územního plánu
Vysoké u Příbramě“ s Real Innovation s.r.o.

Něco málo z účetních knih
Rozpočet obce na rok 2013 (Kč):
Schválené příjmy:

2 791 000,00

Příjmy po změnách:

3 034 540,00 plnění k 31. 7. 2013 2 091 107,03, tj. 68,9%

Schválené výdaje:

2 791 000,00

Výdaje po změnách:

3 034 540,00 plnění k 31. 7. 2013 1 255 801,60, tj. 41,4%

BILANCE:

PŘEBYTEK

Stav finančních prostředků k 31. 7. 2013: 12 520 136,64 Kč

835 305,43
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Životní jubilea …
Významná životní jubilea občanů v období od ledna 2013 do srpna 2013
leden

Nešverová Jiřina

květen

Jezbera Jiří
Kropáčková Aloisie

únor

Balíková Dagmar

červen

Šabat Ladislav

Tesková Marie
Bambasová Miroslava
Machová Marie

březen

duben

Bernášková Božena

Kubalová Jitka

Duchoňová Marie

Sadílková Anna

Kubala Luboš

červenec

Tomášková Marie

srpen

Praisler František

Lišková Olga

Hájková Marie

Vošahlík Jaroslav

Němcová Anna

Tímto všem jmenovaným přejeme osobní pohodu a do dalších let pevné zdraví.
-JL-

Slovo závěrem
Přestože jste museli na další vydáním našeho občasníku čekat déle než u předchozích vydání, věříme, že jste
si v občasníku dobře početli a našli informace o dění v obci, které Vás zajímají. O dalším vydání budeme
usilovat v kratším intervalu a pokud by někdo z řad veřejnosti měl zájem o spolupráci s přípravou dalšího
vydání, neváhejte nás kontaktovat.
Dále bychom rádi připomněli, že vítáme jakékoliv příspěvky a náměty do našeho občasníku. Pokud máte
nějaké podněty, chtěli byste napsat článek apod., zasílejte své příspěvky do dalšího čísla na adresu
obec@vysokaupribrame.cz, nebo je přineste napsané v klasické papírové podobě, takový příspěvek není
problém zkopírovat a vložit do novin, podobně jako originální texty např. z kroniky.
Děkujeme za pochopení a přejeme krásný zbytek léta.
Zastupitelstvo obce Vysoká u Příbramě

Obecní úřad Vysoká u Příbramě
Vysoká u Příbramě 128
262 42 Vysoká u Příbramě
19:30 - 20:30 (v letním čase)
18:30 - 19:30 (v zimním čase)
Tel.

318618251 (pouze v úředních hodinách)

starosta: 777600144, 1.místostarosta: 605789134, 2.místostarosta 606792865 email: obec@vysokaupribrame.cz,
www.vysokaupribrame.cz

