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soboty v naší vesnici. Vždyť vuvuzely, tradiční africké
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Životní jubilea
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čase. Přestože jsou Velikonoce již na předchozí

plastové trubky, mají napodobovat (kromě jiného)
mohutné sloní zvuky a nikoliv nahrazovat zvony, které
na Zelený čtvrtek po odeznění večerní modlitby "Gloria
in excelsis Deo" umlkají a odlétají do Říma pro
požehnání svatého otce. Zde

v rukou dětí obcházejí vesnici od Zeleného čtvrtka do
soboty.

Jsou

Velikonoce

opravdu,

se

svým

příběhem o osamění, bolesti a smrti, který přesto
nemá špatný konec, většině českých obyvatel skutečně
tak vzdálené a cizí? Letošní zvuk vuvuzely tomu může
být bohužel důkazem. Věřím, že jsem nebyl jediný,
komu toto vadilo a ptal se sám sebe jestli je takováto
devastace zbytku tradic k zastavení! Ano, věřím, že je,
ale je to na nás rodičích, prarodičích, tetičkách,
strýčcích a dalších, kteří by si měli najít cestu k
výchově a vzdělání dětí v reálném čase s využitím
tradic, které jsou pro naši zemi, vyznání, kraj a vesnici
specifické.
Protože jsem věčný optimista a tudíž věřím, že se
podobných "netradičních" zážitků, na omluvu bych
řekl

-

nedorozumění,

nedočkáme.
důsledkem

Téměř

během

všechna

myšlenkového

10
11

právě onou náhradou

utichlých zvonů má být zvuk dřevěných řehtaček, které
Bílé

Nové sběrné místo a Závěr
Ankteta: obecní symboly

našich

tradic

nedorozumění

rozchodu,

již
jsou

neinformo-

vaností, nepochopení, nedostatkem empatie (vcítění
se), atd. Tak jsem v duchu stále velikonočním připravil
malý velikonoční článek jako prevenci pro příští rok.
Velikonoce nejsou svátkem jako ty ostatní, je to
„svátek svátků“, „slavnost slavností“. Je to slavnost
vzkříšení Krista a je vrcholem liturgického církevního
roku. Velikonocům předchází čtyřicetidenní přípravná
doba – tak zvaná Postní doba. Svatý týden neboli
Pašijový týden je významné období křesťanského

liturgického roku, ve kterém si křesťané téměř
všech vyznání připomínají poslední týden Ježíšova
pozemského života, jeho smrt na kříži a vzkříšení.
Oslava svatého týdne začíná na Květnou neděli (letos
1. dubna). A jaké je tradiční pojmenování dnů
Svatého týdne?

Neděle – Květná (během Květné

neděle si mnozí domů přinášejí vrbové větévky
s kočičkami), Pondělí – Modré, někde Žluté (název
je odvozen od látky, která se ten den vyvěšuje v
kostele), Úterý

– Šedivé (bez zvláštních zvyků),

Středa – Škaredá, též Černá (je to den, kdy Jidáš
zradil Krista - škaredil se na něj), Čtvrtek – Zelený
(Při bohoslužbě se vzpomínala poslední večeře Páně,
dále pak při večerní mši naposledy zazní zvony,
které se odmlčí až do soboty, kdy se vrací z cesty za
požehnáním od papeže, konaném v Římě), Pátek –
Velký (nejpřísnější postní den, den Kristova utrpení a
ukřižování), Sobota – Bílá (o Bílé Sobotě končí
čtyřicetidenní

půst,

slaví

se

zvěstování

Zmrtvýchvstání Páně), Neděle – Velikonoční (je dnem
oslav

vzkříšení

Krista),

Pondělí

–

Červené

(velikonoční neboli Červené pondělí je vyvrcholením
současných Velikonoc. Většinou chlapci chodí na
koledu s pomlázkou a vyplácí děvčata, která jim za
vyšlehání darují zdobené vajíčko nebo stužku.
Děkuji za pochopení.
Zdeněk Strnad, starosta
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Slovo 1. místostarosty
Nedávno

jsme

tradiční

době stará o televizní zábavu) a budeme se blížit

procházku obcí za účelem zjistit, co všechno je po

dvě hodiny jízdy autem vzdálenému Rakousku. Mám

zimě třeba opravit a zlepšit. Byla to příjemná

trochu obavu, že ta Jižní Afrika je nám přece jen

procházka mezi ploty, které ohraničují všude náš

trochu blíž.

soukromý majetek, naše pozemky, naše zahrady.

Zkusme začít každý sám u sebe. To, co je před mým

Některé ploty jsou prosté, jiné byly zřejmě docela

domem, je sice obecní majetek, ale nemělo by mi

nákladné a částky na jejich vybudování mohly

být jedno, jak to tam vypadá. Pokud by se každý

překročit i několik set tisíc korun. Každý plot je

staral o okolí svého domu i "za plotem" a nejen na

jiný, jinak vysoký, a každý něco vypovídá o svém

své zahradě, budeme mít všichni krásné domy v

majiteli. Všechny dohromady pak vypovídají cosi o

krásné vesnici, kde bude radost jít na procházku a

nás všech, kteří žijeme zde ve vesnici ve středních

vzít návštěvu s sebou, aniž by se člověk styděl, jak

Čechách.

to někde vypadá.

Pro

ve

Vysoké

srovnání

-

absolvovali

sousední

Rakousko

Pak jsou tu ještě lidé co se

prakticky vůbec neplotí, soukromé pozemky ploty

nestarají ani o svou zahradu, ale to je jiná kapitola.

nepotřebují, nikoho nenapadá přes ně chodit nebo

Chtěl bych všem popřát krásné jaro, snad už

si na nich dokonce zakládat skládky apod. Respekt

konečně teplé počasí a více sluníčka, dobrou náladu

k soukromému majetku je úplně jiný než u nás. Na

i přesto, že se nám ji někteří politici snaží zkazit.

druhou stranu, nedávno při mé cestě po Jižní Africe

A celé naší vsi, když už ty ploty mezi sebou musíme

jsem viděl dvojité ploty s ostnatým drátem a

stavět, tak abychom je do budoucna nemuseli

elektrickým proudem, které připomínaly železnou

zvyšovat a zajišťovat ostnatým drátem a elektrickým

oponu za komunistického režimu. Ty ploty tam

proudem tak, jak to prý mají už někde na Ostravsku.

nebyly kvůli divokým zvířatům, ale kvůli někomu
úplně

jinému.

Ostatně

divoká

zvířata

žijí

v

rezervacích také za podobným plotem. Ploty mají
ještě jeden význam. Řada lidí žije tak, že co je za
plotem mě nezajímá. Ohraničují tak oblast našeho
zájmu, něčeho k čemu máme vztah. Dál už to naše
není, takže je mi vlastně jedno, jak to tam vypadá.
Za vysokým plotem se mohu skrýt takže na mě není
vidět, na druhou stranu ale ani já pak ze svého
prostoru nevidím ven.
My v Čechách jsme někde na půli cesty a je teď na
nás, jakým směrem se bude naše společnost ubírat.
Jestli vzhledem k tolik omílané krizi a neustálému
zdražování a zvyšování daňové zátěže dojde také k
nárůstu kriminality a my budeme stále více plotit a
vymýšlet jak si chránit svůj majetek před zloději.
Čímž se budeme blížit 10 hodin letu vzdálené
Jihoafrické

republice.

Nebo

jestli

bude

naše

společnost růst a zlepšovat se v respektu k
soukromému majetku a k věcem veřejným (tím
nemyslím politickou stranu, která se v poslední

MUDr. Franěk Karel 1. místostarosta
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Ohlédnutí za rokem 2011

V souladu s ČÚS č. 708 musí mít obce a DSO

Zpráva o poskytování informací za rok 2011 -

provedenou kategorizaci dlouhodobého majetku.

Poskytování

informací

106/1999

Sb.,

podle

o

§

18

svobodném

zákona

č.

Obec provedla inventarizaci a kategorizaci majetku a

přístupu

k

aktuální stav k 31.12.2011 je:

informacím:

HNIM - počet karet: 22, hodnota: 10 561 635 Kč

a) počet podaných žádostí o informace, vydaných

DHNM - počet karet: 44, hodnota: 639 935 Kč

rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 2/0

Pozemky- počet parcel: 125, výměra 115 305 m2,

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

hodnota 387 554 Kč

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu

Materiál na skladě - počet karet: 1, hodnota: 8 873

ve

Kč

věci

přezkoumání

zákonnosti

subjektu

odmítnutí

povinného

o

rozhodnutí
žádosti

o

poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které

Odpadové hospodářství

povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními

V roce 2011 byl stanoven paušální poplatek za svoz

řízeními o právech a povinnostech podle tohoto

komunálního odpadu ve výši 420,- Kč na osobu a

zákona: 0

rok. Obec přispívala z rozpočtu obce jak na svoz

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně

komunálního, nebezpečného a velkoobjemového

odůvodnění

odpadu, tak i na zpětný sběr elektrozařízení. Svoz

nezbytnosti

poskytnutí

výhradní

licence: 0

komunálního

e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody

Příbram. Svoz nebezpečného a velkoobjemového

jejich podání a stručný popis způsobu jejich

odpadu se za rok 2011 uskutečnil 2x. Svoz tohoto

vyřízení: 0

odpadu zajišťuje firma TS Příbram po celé obci.

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto

Celkem bylo vybráno: 161 855 Kč

zákona: 0

Celkové náklady na svoz odpadu: 157 391 Kč

odpadu

byl

prováděn

firmou

TS

Údržba a výstavba obecního majetku
a. Majetek obce - změny

Obec Vysoká u Příbramě je zařazena do systému

- Po mnohaletých jednáních s ÚZSVM (Úřad pro

třídění odpadů. Dle výkazů občané letos vytřídili

zastupování státu ve věcech majetkových) získala

následující množství: Plast: 3,17 t, papír: 2,283 t,

obec do majetku pozemek, par.č. 396/3 k.ú.

sklo:1,53 t Příjem obce z tříděného odpadu činil za

Vysoká u Příbramě ve výměře 2369 m2, pod místní

rok 2011 17 033 Kč.

komunikací pod parkem a mohla tak zahájit
generální opravu této komunikace. Oprava byla

Počet obyvatel činil k 31. 12. 2011 celkem: 341

hrazena z rozpočtu obce ve výši 546,8 tis. Kč.
- Rozšíření o 6 nových světelných bodů VO na

Celkové příjmy a výdaje (rozpočtované /skutečnost)

východní a jihozápadní straně obce. Zřízení bylo

Příjmy (tis.) v roce 2011 činily: 2 857/2 738

hrazeno z rozpočtu obce ve výši 243,3 tis. Kč.

Výdaje (tis.) v roce 2011 činily: 2 857/2 796

- Obměna 2 světelných bodů VO z důvodu testu

Schodek hospodaření 58 tis. Kč byl kryt z vlastních

úsporných technologii VO. Obměna byla hrazena z

prostředků

provozních výdajů obce ve výši 11,2 tis. Kč

výpadek na inkasu daní.

obce.

Zdůvodnění:

Nepředvídatelný

b. Údržba majetku
- Oprava a údržba budov, přilehlých prostranství

Finanční prostředky k 31.12.2011

místní správy a veřejné zeleně. Na opravě a údržbě

Úvěr: 0 Kč

se podíleli zejména občané obce, které obec

Peněžní prostředky: 10 778 680,74 Kč

zaměstnávala na DPP s výplatou dle stanovených
hodinových sazeb. Celkem bylo proplaceno 913

Celou výroční zprávu je možné stáhnout z webových

brigádnických

stránek obce na adrese www.vysokaupribrame.cz
-JT-

hodin

a

dobrovolnických (zdarma) hodin.

evidováno

160
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Abychom Vás nenudili pouze úřednickými řečmi,
ohlédneme se i za kulturním děním v obci na konci
roku 2011.
Koledy na návsi poprvé zazněly dne 16.12.2011
před novým vánočním stromem před obecním
domem. I přes dnešní uspěchanou dobu jsme byli
schopni

na

chvíli

se

pozastavit

nad

sílou

a

bohatstvím, které ve společném úsilí máme. Nejen
velká účast na této začínající tradici (celkem bylo
spočítáno 145 dospělých a i dětí zde bylo mnoho),
ale i zaznamenaný vzrůstající zájem o dění v obci je
důkazem, že jsme schopni si zpříjemňovat náš
každodenní

společný

život

v

obci

vzájemnou

pomocí a tím, že jako člověk k člověku, občan k
občanu nalezneme vzájemnou cestu plnou úcty,
pochopení a optimismu v jednání. Pozapomínáme,
že naše síla je uchována v tradici a soudržnosti lidí
oproti životu ve větších městech. Čerpejme tedy z
této síly a naučme se ji využívat v každodenním
životě.

-KF-
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Dění kolem nás …
ČOV

ve

Třebsku

a

Recept proti dětské nudě je hotový a postupné
vaření dle něj by nám všem mohlo být k chuti.

odkanalizování

obce

je

projektově na dalším milníku a to z pohledu
připravované dokumentace. Svazek obcí Antonín
Dvořák

(SOAD)

územního

je

držitelem

rozhodnutí

ze

dne

právoplatného
31.3.2012.

Na

základě této skutečnosti se v úterý dne 27.3.2012
sešla valná hromada SOAD a zástupci jednotlivých
obcí

společně

projektu.

projednali

Usnesením

další

valné

kroky

hromady

tohoto

SOAD

je

pokračovat v projektu a získat stavební povolení,
které by mohlo být v optimistické variantě ke konci
tohoto roku. Tímto usnesením startuje paralelně i
část finančního zajištění projektu. V následujících
týdnech bychom měli znát propočet plánovaných
investic, včetně finančního zatížení jednotlivých
obcí. Na základě těchto podkladů budou zástupci
obcí dále plánovat projektové fáze realizace a dílčí
finanční zajištění. Dovolím si zde vyzdvihnout
nepředstavitelně velký kus práce, který za tímto
projektem skutečně je a jak jsem sám poznal celý
proces z blízka, tak i doba zpracování, která se
může zdát dlouhá, dlouhou není. Paní Petýrkové,
starostce z Narysova, panu Pospíšilovi, starostovi

Začátkem roku se našla celá rodina dobrovolníků,
kteří

nám

pomohli

z nevyužívané

v obecním domě udělat místo pro setkání, a to nejen
dětí. Pilnými víkendovými brigádami s jasným cílem
byla v jarních měsících otevřena nová zájmová
klubovna s malou funkční kuchyňkou. Premiérově
zde

proběhlo

velikonočních

„tradičně-netradiční
vajíček“

pod

malování

vedením

-ZS-

Statek a stále stejný problém. Bohužel ani v jarním
občasníku 2012 nemůžeme s radostí říci, že se
něco údálo. I přes průběžné jednání s jednatelem
Real Innovation jsem stále, z pohledu řešení, na
místě,

ze

kterého

se

nemůžeme

pohnout.

Důvodem, který jednatel společnosti uvedl, je
příprava

finančních

demolici.

Snažíme

prostředků
se

na

situaci

kompletní

s chátrajícími

budovami řešit i s vyššími odpovědnými úřady, ale
oboustranně

akceptovatelné

řešení

zatím

není

definováno. Takže shrnu-li stav, tak s vlastníkem
objektu se řešení připravuje, v našich očích, pomalu
a

úřady

se

komplikovaně

snaží
řešit

a

tento

„horký

sunou

jej

brambor“

před

sebou.

Nezbývá než pevně věřit, že chátrající stav objektu
nebude předmětem jakéhokoliv ohrožení na zdraví
nebo životech. Znovu a znovu žádáme všechny
občany, aby se vyvarovali jakémukoliv pohybu
uvnitř areálu statku. Tímto chováním snížíme riziko
na minimum.

-ZS-

jedné

z maminek. Účast byla překvapivě velká, ale i tak
zde stále volná místa byla. Další využití této
klubovny plánujeme a pokud byste měli nápad, nebo
dokonce i chuť, něco pomoci zorganizovat, tak
budeme jedině rádi. Jak jsme již psali, toto místo
není výhradně pro děti, ale i maminky, babičky,
tetičky, samozřejmé i mužská část vyjmenovaných
rodinných rolí, zde mohou najít místo pro setkání
s plánem něco společného vyrobit, naučit se něco
jeden od druhého, atd. Pokud tedy máte nápad, tak
sem s ním! V rámci tohoto snažení se podařilo SDH
založit a provozovat „dětský branně-hasičský klub“.
Náplní klubu je: topografie, zdravověda, dopravní
výchova, požární ochrana a branná výchova. Klub je
pravidelně ve čtvrtek od 17 do 18 hodin.
-ZS-

ze Třebska a všem kteří na projektu spolupracují
oprávněně patří srdečné poděkování.

místnosti

Ve zdravém těle zdravý duch a tak jsme pro Vás
zorganizovali

lekce

JÓGY

s odbornou

lektorkou

Martinou. Přijďte i Vy! Kurz je každou neděli od 8 do
9 hodin. Nabídka cvičení se nedávno rozšířila i o
SM-systém pod dohledem odborného lektora Filipa.
Ptáte se co je to SM-systém? SM je zkratka
Stabilizace + Mobilizace páteře. Jedná se o tzv.
spirální stabilizaci páteře, které se docílí aktivací
šikmých břišních svalů za současného protažení
páteře směrem vzhůru a uvolnění šíje. Zaujalo Vás
to? Kurz je každou neděli od 9:15 do 10 hodin. -ZSCyklistické otevření Fabiánovy naučné stezky. Mnozí
z Vás na podzim loňského roku podpořili projetí FNS
a během opravdu krásné projížďky padl nápad
stezku vždy s jarem otevřít a na podzim zavřít.
Tento výborný nápad se ujal a všichni jste srdečně
zváni na otevření, ujetí zhruba 40 km, které je
naplánováno

na

12.5.2012

obecním domem ve Vysoké.

v 8:00

hodin

před

-FK-
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Příspěvky občanů
Ta naše povaha …
Naučme se chovat se s láskou nejen k těm, s nimiž žijeme v domácnostech, ale ke všem lidem, i k těm,
kteří žijí osamoceně, i k těm, kteří se projevují hrubě, majetnicky, i k těm , kteří o nás rozhodují.
Chceme-li něco negativního v projevech lidí změnit k lepšímu, nezměníme to dalším násilím, ani arogancí,
další negativitou, protože násilí plodí zase jenom násilí. Zahrnujme tyto lidi dlouhodobě našimi pocity,
našimi myšlenkami lásky k jejich duši, aby se jejich duše probrala k tomu, proč přišla do života, jaký tady
má pravý úkol, aby napravila svoje chyby minulé i současné. Pro mnohé z nás je to velmi těžké. Vracejme
lásku mezi lidi i projevovanou v pozdravu. Míjíme se bez pohledů a bez pozdravů. Dívejme se na lidi,
které potkáváme, nejen očima, ale také srdcem. Zachytíme-li jeho pohled, s úsměvem pozdravme. Uvolní
se nám mimika v obličeji, odplouvá napětí, uklidňují se myšlenky. A něco z toho se projeví i u míjejícího.
Zjistí, že se cítí lépe a začne se chovat stejně. Postupně si tak společnost přestane být cizí, budeme mít k
sobě blíž a ti, kteří žijí osamoceně, si uvědomí, že nejsou tak sami, bez povšimnutí. Říká se, že láska hory
přenáší, láska změkčuje, láska odplavuje hoře, láska buduje a staví, a nemusí se to jen říkat. Může se to
stát skutečností i naším přičiněním.

-MD-

Máme rádi zvířata …
Prosíme spoluobčany o dodržování zásady, aby jejich psí přátelé nevykonávali svoji potřebu u krajnic
obecních komunikací či v blízkosti domů nebo zaparkovaných automobilů. Je na každém z nás, aby v
rámci ohleduplnosti k ostatním nechal svého psa vykonat nutnou potřebu na místě, kde nehrozí, že výkaly
pak naberou naše děti rukavicí, když jedou s rodiči na saních či bobech na procházku nebo že šlápneme
botou na „ono místo“, když zrovna vystoupíme z auta po příjezdu domů z práce. Vždyť míst, kde tato
potřeba psů nebude nikomu a ničemu vadit, je v bezprostřední blízkosti naší obce nespočet. Ohlídejte
prosím i své „ na volno“ venčící se pejsky, ať naše obec není plná hromádek.
-DF-

Pořádek v obci nám není lhostejný, a Vám?
Velice nás mrzí téměř každé ráno procházet kolem znečištěných kontejnerů na tříděný odpad u obecní
prodejny. Jsme důchodci a třídění nám není cizí a vždy poté, co vyprázdníme naše tašky a upadne-li nám
něco na zem, tak to rádi sebereme abychom zde nezanechávali nepořádek. Tuto zásadu bohužel nemá
každý z nás a výsledkem jsou kontejnery na tříděný odpad obložené, leč tříděným, odpadem, který upadl
občanovi z ruky, nebo ho jen tak pohodil vedle, protože se mu nechtělo ztrácet čas vykládkou nebo
čekáním na obecní kontejner na velkoobjemový odpad. To že se toto děje ve městech je stejně ostudné
jako že se tomu děje v naší malé vesnici. Opravdu to tak musí být?
-VNRádi bychom poděkovali za příspěvky, které jsme do naší malé redakce od Vás obdrželi. Neváhejte tedy
v průběhu času mezi vydáními zasílat své příspěvky na obec@vysokaupribrame.cz, nebo osobně
kterémukoliv zastupiteli obce.
ZO Vysoká u Příbramě.
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O čem Obec rozhodla …
Pracovní zasedání ZO
29.11.2011

Usnesení o podání žádosti o dotaci na základě výzvy pro podávání žádostí o dotace ze
Středočeského Fondu rozvoj obcí a měst pro rok 2012 vyhlášené hejtmanem Středočeského
kraje, a to v rozsahu dotace ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek
IZS a Fondu kultury a obnovy památek.

29.11.2011

Usnesení o závazku spolufinancování výše uvedených dotací ve výši 5%.

29.11.2011

Usnesení o zřízení druhého sběrného místa tříděného odpadu v obci

Veřejné zasedání ZO
13.12.2011

Rozpočtový výhled na období od 2012 – 2016.

13.12.2011

Rozpočet na rok 2012 byl schválen jako vyrovnaný ve výši 2,612 tis. Kč.

13.12.2011

Prodej části obecního pozemku p.č. 409/10 1 k.ú. Vysoká u Příbramě, z důvodů narovnání
majetkoprávních vztahů mezi občany a obcí.

13.12.2011

vydána nová obecně závazná vyhláška č. 2/2011 (jednací řád).

Pracovní zasedání ZO
03.01.2012

Usnesení o doplněni závazné regulativy ÚP obce pro část lokality A1 (lokalita A1 se nachází v
intravilánu obce), domy mohou být umisťovány na zastavovací čáru v rozmezí od 5m do 20m
od kraje parcely sousedícího s komunikací, přednostně podélnou osou kolmo na osu přilehlé
komunikace.

03.01.2012

Příspěvek ve výši 1.000 Kč pro Ochrana Fauny ČR, o.s. Votice.

03.01.2012

Příspěvek ve výši 9.900 Kč na pokrytí NIV pro MŠ Třebsko.

Pracovní zasedání ZO
07.02.2012

Uzavřena smlouva s Městem Příbram na provozování hostované elektronické spisové služby.

07.02.2012

Uzavřena smlouva s Městem Příbram na poskytování informačních služeb ORP.

07.02.2012

Usnesení o pořízení nového územního plánu dle § 188 SZ do 31.12.2015.

07.02.2012

Rozpočet SOAD na rok 2012 byl schválen.

Veřejné zasedání ZO
20.03.2012

Usnesení na zpracování energetického auditu obecního domu za účelem přípravy úsporných
energetických opatření.

20.03.2012

Prodej části obecního pozemku p.č. 409/10 a 76/1 k.ú. Vysoká u Příbramě, z důvodů
narovnání majetkoprávních vztahů mezi občany a obcí.

20.03.2012

Usnesení o navýšení ceny při budoucích záměrech (nové žádosti od 20.3.2012) prodeje
obecních NESTAVEBNÍCH pozemků v obci. Cena byla stanovena na 50 Kč/m2

20.03.2012

Usnesení o zahájení procesu zpracování a získání obecního symbolu a vlajky obce a výběr
zpracovatele. Tomuto téma se dále věnuje článek na str. 8.

20.03.2012

Usnesení o převzetí správcovství vodoteče v obci od ZVHS. Důvodem je zamýšný záměr
registrace nových vodotečí pro použití jako sběrač přečištěných odpadních vod z domovních
čistíren odpadních vod.

20.03.2012

Usnesení o proplacení faktury od Města Příbram za NIV ZŠ za žáky z obce, kteří docházejí do
ZŠ v Příbrami.

20.03.2012

Usnesení o proplacení faktury od Obce Bohutín za NIV ZŠ za žáky z obce, kteří docházejí do
ZŠ v Bohuríně.

20.03.2012

Rozpočet SOPR na rok 2012 byl schválen.
-ZS-
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Obec a obecní symboly III

Známé prvky pro návrh obecního symbolu:

Podle dřívějších právních norem mohla znak užívat

Vysoká poloha obce, lyra (představuje znamení

města, uznány byly historické znaky městeček, nikoliv

hudby a připomínku Antonína Dvořáka), listy lekna,

obcí. Většina obcí, které chtějí užívat znak a prapor,

lekno (připomínka šlechtického rodu Kouniců a

musí požádat o jeho udělení Poslaneckou sněmovnu

jako vodní rostlina i připomínka na operu Rusalka,

Parlamentu České republiky, a sice na základě zákona

Rusalčino jezírko), zelená barva (zdravé přírodní

číslo 128/2000 Sb., o obcích. To platí i pro obec

prostředí obce), stříbrná barva (připomíná blízký

VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ, která nemá doposud svůj obecní

stříbrnorudný revír, kam místní docházeli za prací),

znak a obecní prapor, a proto obecní insignie jsou

……………

předmětem letošních příprav. Více informací na téma
obecních symbolů naleznete v předchozích číslech

Vaše nápady na další prvky jsou velice důležité a

Vysockého občasníku

tak nám je neváhejte sdělit jakýmkoliv způsobem,
slovně

na

ulici,

písemně

na

telefonicky, pomocí ankety na
Na základě usnesení zastupitelstva obce Vysoká u

adresu

obce,

webových strán-

kách obce, nebo jakýmkoliv jiným způsobem.

Příbramě č. 20120320/03/06 ze dne 20.3.2012 byl
získání

Pro představení Vám opětovně zobrazíme pracovní

obecního znaku a obecního praporu. Zpracovatelem

návrhy znaků ing. Vernera z roku 2003, které výše

byl zastupitelstvem vybrán ing. Jaroslav Verner z

uvedené prvky zobrazují:

zahájen proces příprav na zpracování a

Příbrami.
Protože se toto téma týká nás všech, tak nás všechny
do tohoto projektu chceme zapojit!
Způsob návrhu symbolů bude proveden v několika
Znovu zmíníme, že po přijetí obecního symbolu

etapách, a to:

bude

námi,

občany,

vybraná

obecní

insignie

1. etapa: na webových stránkách obce a v tomto

reprezentovat obec po další generace. Buďte i vy

občasníku je zveřejněna anketa, ve které budeme mít

součástí

všichni možnost zaslat svůj podnět, co by měl obecní

pozitivně ovlivní obecní život nás všech.

tohoto

historického

okamžiku,

který

symbol obsahovat, podněty budou následně předány
Vaše

zpracovateli,

podněty

budeme

shromažďovat

během

května 2012, abychom je poté mohli předat ing.
2. etapa: zhruba před prázdninami bychom mohli znát

Vernerovi

pro

zpracování

2-4 návrhy zpracovatele, které budou vystaveny v

budeme společně vybírat.

návrhů,

ze

kterých

zasedací místnosti OÚ, a bude opět spuštěna anketa,
tentokráte již o výběru obecního symbolu a vlajky

Předem děkujeme za podporu a spolupráci a tomto

námi, občany obce,

společném obecním projektu!

3.

etapa:

závěrečném

výsledek
výběru

ankety

bude

obecního

zohledněn

symbolu

a

při

vlajky

samotným zastupitelstvem obce na veřejném zasedání
v 09/2012.
Předpokládaný termín získání obecního symbolu a
praporu je 03/2013.

-ZS-
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Dění nejen na „zámečku“
Vážení a milí přátelé,
přijměte pozvání na akce, které jsme pro Vás připravili na letošní jarní, letní i podzimní sezónu.
Tou nejbližší je unikátní fotografické výstava Zdeňka Chrapka, věnovaná tentokrát slavným dirigentům.
Výstava Vám jistě zpříjemní posezení v naší zahradní kavárně Sládkovně, místě častých pobytů Kounicova a
Dvořákova přítele básníka a fotografa J.V. Sládka. Zahraniční výstavy připravujeme do italského Andalo
(spřáteleného města obce Vysoká) a koncem roku opět do Bruselu.
I když letošní ročník Muzejní noci na Vysoké musíme z technických důvodů vynechat, Hudební podzim opět
nabízí zajímavé koncerty s výbornými interprety.
Bohatý výběr hudebnin a nahrávek Dvořákových děl na CD a DVD nabízí naše muzejní prodejna celoročně.
Prodejní výstava upomínkových předmětů s hudebními motivy z tvorby chráněné dílny Domova sv. Anežky
v Týně nad Vltavou (keramika, tkané předměty, aj.) zase umožní koupi vkusného suvenýru v letní kavárně
Sládkovně.
K běžné návštěvě expozice můžete v průběhu roku využít termíny s volným vstupem, rovněž bezplatná
prohlídka je i v rámci účasti na koncertech, pořádaných památníkem.
Ke krásným procházkám zve zámecký park i nedaleké Rusalčino jezírko.
Na Vaši návštěvu se těší
Vladimíra Šplíchalová
s kolektivem pracovníků muzea
Program:
30. června – 2. září 2012, Zahradní kavárna Sládkovna
ZDENĚK CHRAPEK fotograf hudby
SLAVNÍ DIRIGENTI – výběr z mnohaleté autorovy tvorby. Otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin
září 2012 HUDEBNÍ PODZIM NA VYSOKÉ, 17. ročník cyklu komorních koncertů
Začátky koncertů od 19 hodin
17.9. – „RAK a RAK“ Unikátní kytarový koncertní projekt otce se synem. Štěpán Rak uvede v premiéře
skladbu, věnovanou Antonínu Dvořákovi
21.9. koncert vítěze Mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro v oboru violoncello.

Životní jubilea …
Významná životní jubilea občanů v období od prosince 2012 do dubna 2012
prosinec
leden

Lišková Marie, 87

Vémolová Věra, 60

Láska Jaroslav, 50

Fencl Josef, 55

Hrušková Hedvika, 75

Vejvoda Jiří, 60

Bibenová Ivana, 60

Tomášek Jindřich, 70

Šedivá Marie, 75
únor

březen

duben

Fraňková Kateřina, 50

Liška Miloš, 50

Beran Jaroslav, 55

Romová Svatava, 55

Kraus Jiří, 60

Valsová Ilona, 50

Valsa Jiří, 60

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

-JL-
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Nové sběrné místo tříděného odpadu
V nedávné době bylo ve spodní části obce zřízeno nové druhé sběrné místo na tříděný odpad, a proto
uvádíme upřesnění, jak odpad správně roztřídit a uložit.
ŽLUTÝ KONTEJNER - určen na plasty
správně: PET-láhve (vzhledem k objemu vhazujte sešlapané!), kelímky od mléčných výrobků, polystyrén,
fólie, sáčky, plastové obaly...
špatně: obaly znečištěné od potravin, čistících prostředků, barev aj.
MODRÝ KONTEJNER - určen na papír
správně: noviny, časopisy, reklamní letáky, sešity, papírové sáčky, krabice i lepenky...
špatně: celé knihy (i s vazbou), mastný či jakkoliv znečištěný papír...
ZELENÝ ČI BÍLÝ KONTEJNER - určen na sklo
(zelený - barevné sklo, bílý - čiré sklo)
správně: nevratné skleněné lahve, stará akvária a terária bez kovových rámů, rozbité okenní výplně...
špatně: keramika, porcelán, zrcadla, drátované sklo...
ORANŽOVÝ - určen na nápojové kartony
správně: nápojové kartóny od mléka, džusu, vína, ledové kávy...
špatně: nápojové kartony obsahující jakékoliv zbytky tekutin

-JL-

Slovo závěrem
Toto číslo bylo v nemalé části věnováno ohlédnutí za rokem 2011 a tak nám dovolte poděkovat všem
občanům a přespolním, kteří přiložili v roce 2011 ruku ke společnému dílu, kterým je právě „naše obec“.
Věříme, že v roce 2012 budeme společně v tomto duchu pokračovat. Jak již nedávná jarní brigáda v obci
ukázala, bude tomu tak! Parta, která čítala asi 60 dobrovolníků, včetně dětí, společně uklidila nejen veřejné
prostranství, ale i veřejné prostory obecního domu a zlikvidovala několik černých skládek v lese, jejichž
objem opět naplnil jeden velký valník. Všem srdečně děkujeme a velice si vážíme Vaší pomoci.
Rádi bychom dále 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 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 krásné jaro.
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 zímním čase)
Tel.

318618251 (pouze v úředních hodinách)

starosta: 777600144, 1.místostarosta: 605789134, 2.místostarosta 606792865email: obec@vysokaupribrame.cz,
www.vysokaupribrame.cz
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Anketa: A jaká je Vaše představa o obecním symbolu?
Jaké prvky by měl obecní symbol obsahovat?
viz. strana č. 8, kde jsou již některé prvky popsány

Jak by měl obecní symbol vypadat?
Nakreslete Váš návrh.

Vyplněnou anketu prosím předejte v úřední hodiny na OÚ Vysoká u Příbramě, nebo
kterémukoliv zastupiteli obce do poloviny května 2012. Nejlepší příspěvek bude odměněn
osobní účastí autora příspěvku při převzetí dekretu o udělení znaku a vlajky z rukou
předsedy Poslanecké sněmovny České Republiky.
Děkujeme za podporu, zastupitelstvo obce Vysoká u Příbramě

