Slovo starostky a místostarostky
Vážení spoluobčané, přátelé naší obce,
letos úvodní slovo starostky našeho občasníku připadlo na mě. Jsem
ráda, že se této milé povinnosti mohu zhostit. Hodnotit naši práci zastupitelstva obce je ještě brzy, po půl roce v nových funkcích se zatím
rozkoukáváme, přesto se snažíme pracovat naplno.
Je pravdou, že jsme již te vykonali nějaké změny a dosáhli alespoň
částečných úspěchů. Proto mohu říci, že vidíme výměnu kontejnerů
na tříděný odpad za kontejnery otevírací jako dobrý nápad. V dolní
části obce přibyl druhý kontejner na plasty, tedy žlutý a kontejner
na kovy. Nyní je možno vyhazovat kovy i ve spodní části obce. Zároveň
se zvýšila i četnost vývozu tříděných odpadů.
Jsem ráda, že se nám podařilo s UKZÚZ stanice Vysoká u Příbramě
navázat spolupráci a v zimním období nám byl zapůjčen traktor k sypači, který jsme získali výměnou za nepoužívaný sněžný pluh. Velké
poděkování patří panu Andrýskovi, který obec v zimním období prohrnoval, mnohdy v době, kdy vesnice ještě spala. Obec jsme měli vzorně
prohrnutou i posypanou po celé zimní období.
Také jsme si požádali na Krajském úřadě Středočeského kraje o podporu spolufinancování projektu k ČOV. Na výsledek dotační výzvy
čekáme. Dále jsme vybrali projektanta na pořízení dokumentace
na realizaci stavby ČOV, pana Ing. Jiřího Ureše, který vzešel z podaných nabídek (vyhodnocení proběhlo při zasedání Zastupitelstva obce
Vysoká u Příbramě dne 24. 4. 2019).
Nyní proběhne výměna hasičského vozu pro JSDHO naší obce
za novější vůz tranzitního typu. Zároveň dokončujeme Program rozvoje obce, který bude hotov na konci května.
Obecním zaměstnancům skončil pracovní poměr k 30. 4. 2019.
Podali jsme si žádost na Úřad práce v Příbrami o prodloužení jejich
pracovního poměru, na výsledek zatím čekáme, ale věřím, že obecní
pracovníci se do obce vrátí zpět.
Na závěr bych chtěla poděkovat celému zastupitelstvu obce za jejich
práci a snahu rozvíjet obec, především paní Mgr. Martině Heroldové,
panu Luboši Kalátovi a naší nové posile paní Bc. Ivaně Pospíšilové.
Musím říci, že přes počáteční rozdíly jsme utvořili výborný tým a pracujeme společně. Každý, kdo přijde na obecní úřad, může říci, že zde
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vládne opravdu veselá a přátelská atmosféra. V současné době se mění
vzhled kanceláře obecního úřadu, vyměnili jsme starý nábytek za nový
a upravili kancelář tak, aby v ní mohly pracovat 4 osoby.
Také bych chtěla poděkovat vám všem za podporu a popřát do příštích letních dní mnoho energie a duševní pohody.
Ing. Jana Krejčová, starostka obce
Milí spoluobčané,
poprvé v letošním roce se k Vám dostává Občasník. Náš zpravodaj opět
dostál svému názvu a vychází více jak po šesti měsících.
Chtěla bych Vám v krátkosti přiblížit „své“ osobní názory, ke kterým
jsem dospěla za poslední půlrok. Jsem ráda, že jsme za toto období navázali vzájemnou komunikaci a společně řešíme záležitosti ku prospěchu obce. Samozřejmě chceme budovat, stavět, zřizovat a konat vše,
co směřuje k rozvoji obce – občanů, území a majetku. A nám jsou tedy
Vaše připomínky, názory a náhledy i nadále ukazatelem směru cesty
a Vaše kritika a nesouhlas vede k pozastavení a důkladnému oboustrannému přehodnocení situace.
A protože nyní stojíme před začátkem letních prázdnin v čase dovolených a asi se nenajde mnoho těch, kteří během léta někam nevyjedou
na krátký čas, či alespoň návštěvu příbuzných nebo známých, a už se
přemis ujeme na kole nebo pěšky, autem, nebo jiným dopravním prostředkem, je na místě si zvláště v tomto období popřát š astný návrat
domů. Krásné prázdniny všem.
Mgr. Martina Heroldová, místostarostka obce
Já, Milan ZEMEK s rodinou bychom chtěli tímto poděkovat všem
lidem, kteří nám vyšli vstříc a pomohli po požáru domu ve Vysoké
č. p. 89. Zvláště bych chtěl poděkovat paní starostce Janě Krejčové
a zastupitelstvu ve Vysoké u Příbramě a také všem, kteří nám pomohli
a složili sbírku. Chtěl bych poděkovat své rodině, která nám také
pomohla a zvláště rodině Puchernových, kteří nás v prvních nejtěžších
chvílích nechali u nich přespat a postarali se o nás. Velký dík patří také
všem dobrovolným a profesionálním hasičům z Vysoké a z Příbrami.
Jejich přístup byl opravdu vzorový a profesionální a spoustu věcí se
podařilo v domě zachránit. Ještě jednou všem moc díky.
S pozdravem Milan Zemek s rodinou
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Přehled přijatých usnesení z 2. 8. 2018
Usnesení č.: 20180802/11/03 bylo schváleno
Zastupitelstvo obce s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene pro
projekt stavby IP-12-6012542, pro pozemek č. 419/1 vk.ú. Vysoká u Příbramě.
Navrhovatel: Zdeněk Strnad
Diskuze: bez diskuze
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: Pro 8. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č.: 20180802/11/04bylo schváleno
Zastupitelstvo obce Vysoká u Příbramě bere na vědomí Konečnou zprávu
o průběhu likvidace s návrhem na použití likvidačního zůstatku, vypracovanou likvidátorem ke dni 30. 6. 2018, a účetní závěrku ke dni 30. 6. 2018
„Svazku obcí ANTONÍN DVOŘÁK, v likvidaci“, a souhlasí s jejich obsahem bez dalších připomínek a pověřuje starostu ke hlasování na shromáždění starostů pro schválení těchto dokumentů.
Navrhovatel: Ing. Jana Krejčová
Diskuze: bez diskuze
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: Pro 8. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č.: 20180802/11/05 bylo schváleno
Zastupitelstvo bere na vědomí RO č. 4/2018, schválené v kompetenci starosty dne 20. 6. 2018.
Navrhovatel: Ing. Ladislav Drozda
Diskuze: bez příspěvku
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: Pro 8. Proti 0. Zdrželi se 0.

Přehled přijatých usnesení z 26. 9. 2018
Usnesení č.: 20180926/13/03 bylo schváleno
A) Bere na vědomí
- předkládací zprávu o projednání návrhu Územního plánu Vysoká u Příbramě, uvedenou v příloze tohoto usnesení,
- sdělení pořizovatele, že k projednávanému návrhu Územního plánu
Vysoká u Příbramě byly uplatněny 4 námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2
stavebního zákona),
- sdělení pořizovatele, že k projednávanému návrhu Územního plánu
Vysoká u Příbramě byla uplatněna 1 připomínka právnických či fyzických
osob nebo veřejnosti podle § 52 odst. 3 stavebního zákona.
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B) Rozhodlo
o námitkách uplatněných k Územnímu plánu Vysoká u Příbramě. Návrh
na rozhodnutí o námitkách strana 2 z 3 včetně odůvodnění je součástí
textové části odůvodnění Územního plánu Vysoká u Příbramě v kapitole o)
a p) textové části Odůvodnění.
C) Vydává
Územní plán Vysoká u Příbramě (zhotovitel Ing. arch. Jaroslav Daněk,
autorizovaný architekt) postupem podle § 171 a násl. zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, v platném znění a v souladu s § 6 odst. 5 písm. c) a § 43
odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
v platném znění jako Opatření obecné povahy č. 1/2018 uvedené v příloze
tohoto usnesení.
D) Ukládá starostovi
- oznámit veřejnou vyhláškou podle § 25 správního řádu vydání Opatření
obecné povahy č. 1/2018 –Územní plán Vysoká u Příbramě v souladu
s § 173 odst. 1 správního řádu a vyznačit jeho účinnost,
- poskytnout Opatření obecné povahy č. 1/2018 –dokumentaci Územního
plánu Vysoká u Příbramě opatřené záznamem o účinnosti příslušnému
stavebnímu úřadu, příslušnému úřadu územního plánování a Krajskému
úřadu Středočeského kraje,
- zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje o vydaném Územním plánu Vysoká u Příbramě a o místech, kde je možné do dokumentace
nahlížet, a oznámit tuto informaci jednotlivě dotčeným orgánům neuvedeným v předchozím bodu,
- zpracovat registrační list Územního plánu Vysoká u Příbramě a podat
návrh Krajskému úřadu Středočeského kraje na vložení jeho dat do evidence územně plánovací činnosti,
- zabezpečit archivování úplného elaborátu Územního plánu Vysoká u Příbramě včetně dokladů a písemností dokládajících proces pořizování.
Navrhovatel: Zdeněk Strnad
Diskuze: Diskuze je zaznamenána v zápise ze zasedání.
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č. 20180926/13/04 bylo schváleno
Směnit pozemky – zastupitelstvo obce schvaluje záměr směnit obecní pozemky v rozsahu dle zveřejnění na stacionární i elektronické úřední desce
dne 10. 9. 2018 (sejmuto 26. 9. 2018), tj. směnit p.č. 409/44 o výměře 90 m2
a 293 o výměře 31 m2 ve vlastnictví Obce Vysoká u Příbramě za pozemek p.č.
9/2 v k.ú. Vysoká u Příbramě v soukromém vlastnictví za těchto podmínek:
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ii. Rozdíl 102 m 2 bude vyúčtován v ceně 50Kč/m 2 ve prospěch obce,
tj. v ceně 5100,- Kč.
iiii. Náklady spojené s podáním návrhu na vklad hradí obec jako iniciátor
této směny.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k bezodkladnému vyřízení této směny, tj. přípravu smlouvy, jejího podpisu a podání návrhu na vklad.
Navrhovatel: Jaroslav Láska
Diskuze: bez diskuze
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č. 20180926/13/05 bylo schváleno
Pronajmout pozemky – zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronajmout
pozemky v rozsahu dle zveřejnění na stacionární i elektronické úřední desce
dne 10. 9. 2018(sejmuto 26. 9. 2018). Zastupitelstvo obce pověřuje starostu
obce k přípravě a podepsání nájemních smluv, popř. dodatků ke smlouvám, pokud budou zájemci shodní jako do 30. 9. 2018, na obecní pozemky
s budoucími zájemci o tyto pozemky, seznam pozemků je přílohou č. 3 tohoto zápisu, s následujícími podmínkami:
- na dobu jednoho roku, tj. do 30. 9. 2019
- nájemné 2 500 Kč / ha / rok
Navrhovatel: Jaroslav Láska
Diskuze: bez diskuze
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č.: 20180926/13/06 bylo schváleno
Zastupitelstvo schvaluje RO č. 6/2018dle předloženého návrhu.
Navrhovatel: Ing. Ladislav Drozda
Diskuze: bez příspěvku
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č.: 20180926/13/07 bylo schváleno
Zastupitelstvo schvaluje návrh dodatku č. 1 s Ing. Renátou Perglerovou,
pořizovatelkou ÚP dle předloženého návrhu bez připomínek. Hodnota dodatku č. 1 je 35 tis. bez DPH.
Navrhovatel: Zdeněk Strnad
Diskuze: bez příspěvku
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdrželi se 0.
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Usnesení č.: 20180926/13/08 bylo schváleno
Zastupitelstvo schvaluje podkladové materiály pro nové zastupitelstvo –
návrh rozpočtu pro rok 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu pro
roky 2020 a 2021.
Navrhovatel: Ing. Ladislav Drozda
Diskuze: bez příspěvku
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdrželi se 0.

Přehled přijatých usnesení z 28. 10. 2018
Návrh usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce Vysoká u Příbramě schválilo
zvolení dvou místostarostů.
Navrhovatel: Ing. Jana Krejčová
Diskuze: nikdo se nepřihlásil
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č.: 20181028/14/03 bylo schváleno
Návrh usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce Vysoká u Příbramě v souladu
s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro žádnou z volených
funkcí nebude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Navrhovatel: Ing. Jana Krejčová
Diskuze: nikdo se nepřihlásil
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č.: 20181028/14/04 bylo schváleno
Návrh usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce Vysoká u Příbramě volí starostou Ing. Janu Krejčovou.
Navrhovatel: Lucie Šímová
Diskuze: nikdo se nepřihlásil
Protinávrh:nebyl vznesen
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č.: 20181028/14/05 bylo schváleno
Návrh usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce Vysoká u Příbramě volí 1. místostarostou Mgr. Martinu Heroldovou a 2. místostarostou Luboše Kaláta.
Navrhovatel: Jan Franěk
Diskuze: nikdo se nepřihlásil
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č.: 20181028/14/06 bylo schváleno
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Návrh usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce Vysoká u Příbramě zřizuje
finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
Navrhovatel: Ing. Jana Krejčová
Diskuze: nikdo se nepřihlásil
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č.: 20181028/14/07 bylo schváleno
Návrh usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce Vysoká u Příbramě volí předsedou finančního výboru pana Petra Černičku.
Navrhovatel: Mgr. Martina Heroldová
Diskuze: nikdo se nepřihlásil
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č.: 20181028/14/08 bylo schváleno
Návrh usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce Vysoká u Příbramě volí předsedou kontrolního výboru pana Jana Fraňka.
Navrhovatel: Ing. Jana Krejčová
Diskuze: nikdo se nepřihlásil
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č.: 20181028/14/09 bylo schváleno
Návrh usnesení č. 10: Zastupitelstvo obce Vysoká u Příbramě volí členy
finančního výboru pana Stanislava Andrýska a pana Miroslava Černičku.
Navrhovatel: Petr Černička
Diskuze: nikdo se nepřihlásil
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č.: 20181028/14/10 bylo schváleno
Návrh usnesení č. 11: Zastupitelstvo obce Vysoká u Příbramě volí členy
kontrolního výboru MUDr. Karla Fraňka a paní Miluši Beranovou.
Navrhovatel: Jan Franěk
Diskuze: nikdo se nepřihlásil
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.: 20181028/14/11 bylo schváleno
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Návrh usnesení č. 12: Zastupitelstvo obce Vysoká u Příbramě zřizuje
sociální a kulturní výbor. Výbor bude tříčlenný.
Navrhovatel: Ing. Jana Krejčová
Diskuze: nikdo se nepřihlásil
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č.: 20181028/14/12 bylo schváleno
Návrh usnesení č. 13: Zastupitelstvo obce Vysoká u Příbramě volí předsedou kulturního a sociálního výboru paní Lucii Šímovou.
Navrhovatel: Mgr. Martina Heroldová
Diskuze: nikdo se nepřihlásil
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č.: 20181028/14/13 bylo schváleno
Návrh usnesení č. 14: Zastupitelstvo obce Vysoká u Příbramě volí členy
kulturního a sociálního výboru Bc. Ivanu Pospíšilovou a MUDr. Kateřinu
Bluhm.
Navrhovatel: Lucie Šímová
Diskuze: nikdo se nepřihlásil
Protinávrh: nebyl podán
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.: 20181028/14/14 bylo schváleno
Návrh usnesení č. 15:
1) Zastupitelstvo obce Vysoká u Příbramě v souladu s § 72 a § 84 odst. 2
písm. n) zákona o obcích stanoví měsíční odměny za výkon jednotlivých
funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto:
a. starosta 24 593,- Kč,
b. 1. místostarosta 22 134,- Kč,
c. 2. místostarosta 22 134,- Kč,
d. člen zastupitelstva a předseda výboru 2 459,-Kč,
2) Zastupitelstvo obce Vysoká u Příbramě v souladu s § 77 odst. 3 písm. b)
a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu
dvou či více funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce
poskytne jako součet měsíčních odměn stanovených pro jednotlivé funkce
ve výše uvedeném bodě 1).
3) Zastupitelstvo obce Vysoká u Příbramě v souladu s § 77 odst. 2 a § 84
odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví, že měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat od 1. 11. 2018.
V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě
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nového zvolení do funkce (starosty, místostarosty, předsedy výboru, člena
výboru, člena komise) bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.
Navrhovatel: Ing. Jana Krejčová
Diskuze: nikdo se nepřihlásil
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č.: 20181028/14/15 bylo schváleno
Návrh usnesení č. 16: Zastupitelstvo obce Vysoká u Příbramě v souladu
s stanovení § 96 zák. č. 128/2000 Sb., zákona o obcích ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“) přijímá jednací řád zastupitelstva obce. Příloha č. 4.
Navrhovatel: Ing. Jana Krejčová
Diskuze: nikdo se nepřihlásil
Protinávrh: nebyl podán
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č.: 20181028/14/16 bylo schváleno
Návrh usnesení č. 17: Zastupitelstvo obce Vysoká u Příbramě přijímá návrh náplně činnosti kontrolního výboru zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě pro volební období 2018–2022. Návrh je přílohou č. 5 tohoto zápisu.
Diskuze: nikdo se nepřihlásil
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č.: 20181028/14/17 bylo schváleno
Návrh usnesení č. 18: Zastupitelstvo obce Vysoká u Příbramě přijímá návrh náplně činnosti finančního výboru zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě pro volební období 2018–2022. Návrh je přílohou č. 6 tohoto zápisu.
Navrhovatel: Ing. Jana Krejčová
Diskuze: nikdo se nepřihlásil
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č.: 20181028/14/18 bylo schváleno
Návrh usnesení č. 19: Zastupitelstvo obce Vysoká u Příbramě přijímá
návrh náplně činnosti sociálního a kulturního výboru zastupitelstva obce
Vysoká u Příbramě pro volební období 2018–2022. Návrh je přílohou č. 4
tohoto zápisu.
Diskuze: nikdo se nepřihlásil
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č.: 20181028/14/19 bylo schváleno
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Návrh usnesení č. 20:
Zastupitelstvo obce Vysoká u Příbramě přijímá návrh rozdělení kompetencí
OÚ Vysoká u Příbramě pro volební období 2018-2022. Návrh je přílohou
č. 8 tohoto zápisu.
Diskuze: nikdo se nepřihlásil
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č.: 20181028/14/20 bylo schváleno
Návrh usnesení č. 21:
Zastupitelstvo obce Vysoká u Příbramě přijímá návrh na stanovení inventarizační komise ve složení: předseda – Mgr. Martina Heroldová, členové –
Luboš Kalát a Jaroslav Láska. Termín Inventarizace k 31. 10. 2018 je stanoven na 31. 10. 2018 od 17 hod.
Diskuze: nikdo se nepřihlásil
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č.: 20181028/14/21 bylo schváleno

Přehled přijatých usnesení z 12. 12. 2018
Usnesení č.: 20181212/17/03 bylo schváleno
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek SDH Vysoká u Příbramě
pro rok 2019 ve výši 10.000 Kč. Částka bude zahrnuta do rozpočtu sociálního a kulturního výboru.
Sociální a kulturní výbor bude odpovědný za oprávněné čerpání tohoto
příspěvku a předloží vyúčtování čerpání příspěvku nejpozději na posledním
zasedání zastupitelstva obce v roce 2019.
Navrhovatel: Lucie Šímová
Diskuze: nevznikla
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č.: 20181212/17/04 bylo schváleno
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar pro Ochrana fauny o.p.s. ve výši
1.000 Kč.
Navrhovatel: Ing. Jana Krejčová
Diskuze: Diskuze je zaznamenána v zápise ze zasedání
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0.
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Usnesení č.: 20181212/17/05 bylo schváleno
Zastupitelstvo schvaluje RO č. 8/2018 dle předloženého návrhu.
Navrhovatel: Mgr. Martina Heroldová
Diskuze: bez příspěvku.
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č.: 20181212/17/06 bylo schváleno
Zastupitelstvo schvaluje PROTOKOL O VYHODNOCENÍ NABÍDEK
ze dne 12. 12. 2018 k zakázce: " k veřejné zakázce „malého rozsahu“
na výběr dodavatele svozu komunálního směsného a tříděného komunálního odpadu". Zastupitelstvo v souladu s výše uvedeným protokolem rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky: Jako nejvhodnější nabídka byla vybrána
nabídka uchazeče:
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce vypracovat návrhy smluv podle
tohoto usnesení a tyto smlouvy jménem obce uzavřít s podmínkami dle cenových nabídek společností RUMPOLD–P s.r.o. a Technické služby města
Příbrami.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce zajistit svoz komunálního směsného a tříděného komunálního odpadu novými dodavateli od 1. 1. 2019.
Navrhovatel: Luboš Kalát
Diskuze: Diskuze je zaznamenána v zápise ze zasedání
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č.: 20181212/17/07 bylo schváleno
V souladu s OZV č. 1/2017 zastupitelstvo obce schvaluje místní poplatek
za provoz systému shromaž ování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2019 ve stejné výši.
Navrhovatel: Mgr. Martina Heroldová
Diskuze: Diskuze je zaznamenána v zápise ze zasedání
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č.: 20181212/17/08 bylo schváleno
Zastupitelstvo schvaluje OZV č. 2/2018 o místním poplatku ze psů dle předloženého návrhu.
Navrhovatel: Mgr. Martina Heroldová
Diskuze: Diskuze je zaznamenána v zápise ze zasedání
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
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Usnesení č.: 20181212/17/09 bylo schváleno
Zastupitelstvo:
1) schvaluje schodkový rozpočet obce Vysoká u Příbramě na rok 2019
v členění na paragrafy dle předloženého návrhu. Schodek rozpočtu bude
pokryt úsporami z minulých let.
2) schvaluje výši daru rodičům při narození dítěte 2 tis. Kč
3) ukládá starostovi zajistit rozpis rozpočtu podle podrobné rozpočtové skladby
4) zmocňuje starostu k provádění následujících rozpočtových opatření:
a) přesuny částek mezi položkami rozpočtu, pokud nebudou překročeny
celkové rozpočtované částky jednotlivých paragrafů
b) přesuny částek mezi paragrafy rozpočtu do výše 100 tis. Kč
c) navýšení nebo snížení rozpočtových příjmů nebo výdajů do výše 50 tis. Kč
d) povinná rozpočtová opatření pro odstranění rozdílů v dotačních vztazích po schválení jiných veřejných rozpočtů (např. příspěvek na výkon
státní správy apod.)
e) změny rozpočtového zatřídění podle platné rozpočtové skladby
Navrhovatel: Mgr. Martina Heroldová
Diskuze: bez příspěvku
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č.: 20181212/17/10 bylo schváleno
Zastupitelstvo:
1) schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Vysoká u Příbramě na roky 2020
a 2021 v členění na běžné a kapitálové příjmy a výdaje dle předloženého návrhu
2) ukládá správci rozpočtu předkládat ZO k projednání a schválení aktualizace rozpočtového výhledu, jakmile dojde k časovému a finančnímu upřesnění nákladů na:
a) odkanalizování obce a výstavbu ČOV
b) obecní vodovod včetně vodojemu a úpravny vody
c) nákup potřebných pozemků
d) obnovu účelových komunikací, stezek a pěšin mimo zastavěné území obce.
Navrhovatel: Mgr. Martina Heroldová
Diskuze: Bez příspěvku
Protinávrh: Nebyl vznesen
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č.: 20181212/17/11 bylo schváleno
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu SaKV a schvaluje rozdělení rozpočtovaného příspěvku ve výši 20tis. mezi 12 žadatelů rovným dílem, tj. 1 666 Kč
/žadatel.
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Navrhovatel: Lucie Šímová
Diskuze: Diskuze je zaznamenána v zápise ze zasedání
Protinávrh: Nebyl vznesen
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č.: 20181212/17/12 bylo schváleno
Zastupitelstvo obce Vysoká u Příbramě přijímá návrh na stanovení inventarizační komise ve složení:
Předseda: Luboš Kalát,
člen: Mgr. Martina Heroldová, Petr Černička
Termín inventarizace k 31. 12. 2018 je stanoven na 22. – 31. 1. 2019.
Navrhovatel: Ing. Jana Krejčová
Diskuze: Bez příspěvku
Protinávrh: Nebyl vznesen
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č.: 20181212/17/13 bylo schváleno
Zastupitelstvo obce Vysoká u Příbramě přijímá návrh předsedů výborů
na odměny členů a to následovně:
SaKV: p. Pospíšil, 2000 Kč, Bc. Pospíšilová, 2500 Kč na dohodu o provedení práce KV: p. Tomášek, 500 Kč
FV: paní Beranová, 500 Kč
Navrhovatel: Lucie Šímová, MUDr. Jan Franěk, Petr Černička
Diskuze: bez příspěvku
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č.: 20181212/17/14 bylo schváleno
Zastupitelstvo stanovuje v souladu se Zákonem č. 99/2017 Sb. a Nařízením vlády č. 202/2018 Sb. svým neuvolněným členům ode dne 1. 1. 2019
měsíční odměny za výkon funkce v následujících částkách: starosta:
26.315,- Kč, místostarosta: 23.683,- Kč, předseda výboru:2.631,- Kč.
Navrhovatel: Ing. Jana Krejčová
Diskuze: bez příspěvku
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č.: 20181212/17/15 bylo schváleno
Zastupitelstvo obce Vysoká u Příbramě schvaluje plány činnosti svých výborů na rok 2019.
Navrhovatel: Lucie Šímová, Petr Černička, Jan Franěk
Diskuze: bez příspěvku
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
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Přehled přijatých usnesení z 16. 1. 2019
Usnesení č.: 20190116/01/03 bylo schváleno
Zastupitelstvo obce Vysoká u Příbramě ruší usnesení č. 20181212/17/06,
které zní:
– Zastupitelstvo schvaluje PROTOKOL O VYHODNOCENÍ NABÍDEK
ze dne 12. 12. 2018 k zakázce: " k veřejné zakázce „malého rozsahu“
na výběr dodavatele svozu komunálního směsného a tříděného komunálního odpadu". Zastupitelstvo v souladu s výše uvedeným protokolem rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky: Jako nejvhodnější nabídka byla
vybrána nabídka uchazeče:
• Pro komunální odpad: Rumpold-P s.r.o., IČ 61778516, Československé
armády 29, 261 01 Příbram.
• Pro tříděný odpad: Technické služby města Příbrami p. o., IČ 00068047
– Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce vypracovat návrhy smluv podle tohoto usnesení a tyto smlouvy jménem obce uzavřít s podmínkami dle cenových
nabídek společností RUMPOLD–P s.r.o. a Technické služby města Příbrami
– Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce zajistit svoz komunálního
směsného a tříděného komunálního odpadu novými dodavateli od 1. 1. 2019.
Navrhovatel: Ing. Jana Krejčová
Diskuze: bez příspěvku
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: Pro 5. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č.: 20190116/01/04 bylo schváleno
– Zastupitelstvo obce pro projednání schvaluje zadat zakázku SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU OD 1.1.2019 ze dne 28. 12. 2018 vybranému dodavateli, kterým je společnost RUMPOLD-P s.r.o., IČ: 61778516 se sídlem Československé armády 29, 261 01 Příbram v souladu s aktualizovaným Protokolem o vyhodnocení nabídek ze dne 28.12.2018, čímž z důvodu formální
chyby ruší dřívější usnesení č. 20181212/17/06. o Pro komunální odpad:
Rumpold-P s.r.o., IČ 61778516, Československé armády 29, 261 01 Příbram.
• Pro tříděný odpad: Rumpold-P s.r.o., IČ 61778516, Československé
armády 29, 261 01 Příbram.
– Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k vypracování a uzavření
smluv s vybraným dodavatelem ve věci této veřejné zakázky.
Navrhovatel: Luboš Kalát
Diskuze: diskuze je zaznamenána v zápise ze zasedání
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: Pro 5. Proti 0. Zdrželi se 0.
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Přehled přijatých usnesení z 27. 3. 2019
Usnesení č.: 20190327/05/03 bylo schváleno
ZO schvaluje částku 50 000,- jako příspěvek majiteli domu č.p. 89 na opravu domu po požáru. Bude proplacena faktura za materiál na krov do výše
uvedené částky.
Navrhovatel: Ing. Jana Krejčová
Diskuze: bez příspěvku
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č.: 20190327/05/04 bylo schváleno
ZO schvaluje nového člena kontrolního výboru pan Jindřicha Tomáška st.
místo MUDr. Karla Fraňka, který byl členem KV doposud.
Navrhovatel: Jan Franěk
Diskuze: bez příspěvku
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č.: 20190327/05/05 bylo schváleno
ZO schvaluje záměr prodeje hasičského vozu zn. Avia, typ A30N PK, rok
výroby 1982. Pan Luboš Kalát zajistí zveřejnění záměru prodeje majetku
obce na ÚD obce a do 30. 4. 2019 předloží ZO vyhodnocení záměru prodeje. Samotný prodej vozu bude předmětem samostatného usnesení po předložení návrhu, tj. vyhodnocení p. Kalátem.
Navrhovatel: Ing. Jana Krejčová
Diskuze: bez příspěvku
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č.: 20190327/05/06 bylo schváleno
ZO schvaluje záměr nákupu vozu pro JSDH obce Vysoká u Příbramě, pan
Luboš Kalát zajistí výběr nového vozu, včetně potřebných podkladů a předloží ZO ke schválení do 30. 4. 2019, Mgr. Martina Heroldová připraví RO
k tomuto usnesení. Samotný nákup vozu bude předmětem samostatného
usnesení po předložení návrhu, tj. vyhodnocení p. Kalátem.
Odhadovaná cena kupovaného vozu bude do 250 tis. Kč.
Navrhovatel: Ing. Jana Krejčová
Diskuze: bez příspěvku
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0.
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Jak to vlastně s těmi odpady je?
Třídíte? Netřídíte? Kolik platíte za popelnici? Dali nám do ulice
ty barevné kontejnery! U nás ještě pořád nejsou! A stejně to
sesypávají na jednu hromadu!
To jsou obvyklé věty a myšlenky, které člověku přijdou na mysl, když
uvažuje o odpadech. Musíme však podotknout, že jsou to úvahy o komunálních odpadech, které produkují lidé ve městech a obcích. Tyto
odpady jsou vlastně jen malým zlomkem (necelých 10 %) z celkového
množství odpadů, které v naší republice vzniká (objemově nejvíc
je popílků z elektráren a podobných provozů). Přesto jsou komunální
odpady zcela oprávněně v centru zájmu: jejich produkce i odstraňování
se totiž dotýká každého.
Většina toho, čemu říkáme komunální odpad, je tvořena obaly od potravin a různého zboží, které vyhazují lidé do koše. Najdeme mezi nimi
především papír a plasty - pytlíky ze samoobsluhy, různé obaly potravin, PET lahve od nápojů a »tetrapakové« krabice. Další podstatnou
částí jsou biologické odpady: odřezky zeleniny a zbytky z vaření jídel.
Složení komunálního dopadu se liší podle toho, jestli pochází například ze sídliště, kde nemají lidé možnost se některých částí zbavit,
nebo z vesnice, kde lze spálit papír nebo kompostovat biologické zbytky. Složení také závisí na spotřebitelských návycích: například v zemích, kde je zvykem pít pivo z plechovek, jsou kovy významnou složkou komunálního odpadu. Naštěstí se u nás udržuje tradice pití piva
z vratných skleněných lahví.
Separace je nutná
Valnou část odpadů, které naházíme do popelnice, by bylo možno
znovu zpracovat a použít – tedy recyklovat. Má to však jednu podstatnou podmínku: využitelné složky je třeba už doma v kuchyni vytřídit
a pak uložit do správných kontejnerů.
Když při vaření naházíte do koše bez ladu a skladu igelitové pytlíky,
slupky od brambor, pár papírů a do toho ještě suché kytky, obsah popelníku a rozbitou skleničku, už se nic z toho nebude dát použít. Vznikne
ohavná směs, kterou je možné jen odvézt na skládku a zahrabat.
Pokud si však člověk dá v kuchyni trochu práce, může zajistit, aby se
jednotlivé složky komunálního odpadu dostaly do svých příslušných
kontejnerů neznečištěné, a tedy použitelné.
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Není nutné pořizovat si nějaké speciální barevné koše, které zabírají
spousty místa. Stačí mít jednu plastovou tašku, do níž dáváme plastové
pytlíky od zboží, PET lahve, kelímky od jogurtů a vůbec plasty, další
pytlík na papírové sáčky, časopisy atd., a třeba krabici na sklo nebo
krabice od džusů a mléka. Nashromážděný vytříděný odpad prostě jednou za čas hodíte do příslušného kontejneru. Tento systém má výhodu
i v tom, že zabráníte, aby vám odpady doma začaly zapáchat. Kelímky
atd. totiž není třeba nějak zvláš umývat, dnešní recyklační provozy si
s tím umějí poradit. PET lahve je vhodné sešlápnout, protože zaberou
míň místa, ale rozhodně není třeba odšroubovávat víčko.
Při odhazování vytříděných odpadů do barevných kontejnerů je třeba
držet se pokynů, které jsou na nich obvykle umístěny: je-li na žlutém
kontejneru napsáno »Pouze na PET lahve« nebo jsou na ulici umístěny kontejnery na bílé a barevné sklo, měla by být slušností tyto pokyny dodržovat. Není to totiž nějaký rozmar, ale technologické opatření.
Jistě si kladete otázku, proč je tak nutné odpady třídit přímo ve vaší
kuchyni. Podívejme se tedy, co se s vytříděnými odpady dále děje.
Svoz
Pokud »popeláři« najdou v kontejneru na plast skutečně jen plasty,
a nikdo jim tam nevysype koš odpadů nebo nehodí mrtvou kočku, mají
důvod k radosti. Takový kontejner je totiž vlastně naplněn cennou druhotnou surovinou, k jejímuž využití te chybí jen pár kroků.
Především se musí odvézt k dalšímu zpracování. K tomu slouží sběrové vozy, které často jeden den svážejí papír a druhý den třeba plast.
Možná to je důvodem častého tvrzení »oni to házejí zpět na jednu hromadu». Jelikož je sběrový vůz velmi drahá záležitost, snaží se je firmy
tímto způsobem co nejlépe využít. Obsah kontejneru se zaveze na dotřiovací linku, kde se z něj vyberou případné nežádoucí příměsi a nevyužitelné odpady, které by ztěžovaly recyklaci (například z PET lahví
se musejí pečlivě vybrat lahve vyrobené z PVC. Kdyby se totiž dostaly
do recyklačního procesu, způsobily by značné technické obtíže).
Odpady se na lince roztřídí na jemnější složky. Tak třeba papír z kontejneru se dále rozděluje na novinový papír, časopisy, karton a ostatní
papír, z plastů se oddělují samostatné PET lahve (dělí se na barevné
a bezbarvé) a ostatní směsný plast.
Firma, nakládající s komunálním odpadem, tyto vytříděné frakce prodává dalším zpracovatelům, a tím kryje své náklady na svoz a třídění.
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Každá složka neboli frakce má své vlastní další zpracování.
Z PET lahví se vyrábějí zejména vlákna (spacáky, koberce, geotextilie) nebo barvy, z plastových pytlíků a fólií se dělají třeba zatravňovací
dlaždice, sběrový papír je surovinou pro papírny, sklo a kovy se zpracovávají staletí známými postupy. V mnohých obcích se nově zavádí sběr
nápojových kartonů (krabic od džusů a mléka), takzvaných tetrapaků.
Z těch se získává vysoce kvalitní buničina, polyethylen a hliník, případně se z nich lisují stavební desky, využitelné jako izolace nebo ztracené
bednění.
Podmínkou k dalšímu využití ale je, aby jednotlivé složky byly co nejčistší. Platí, že čím má složka odpadu méně cizích příměsí, tím je její
cena vyšší.
Nákladná záležitost
Zdůrazňování ekonomické stránky věci není v tomto případě samoúčelné. Třídění je vlastně velmi nákladná věc. Drahé jsou svozové vozy
i barevné kontejnery na separovaný odpad. Jeden stojí až 10 000 korun, na každé hnízdo jsou třeba čtyři a hnízd může být ve městě několik desítek. Také svoz a další zpracování není levná záležitost. Jedinou
možností, jak takto nákladný systém aspoň trochu uvést do ekonomické reality, je prodej vytříděných složek za co nejvyšší cenu. Přesto bývá
recyklace odpadu ekonomicky ztrátovou záležitostí, kterou musejí obce
dotovat z jiných zdrojů.
Sesypávají to?
Jak to tedy je: sesypává svozová firma sebrané odpady zpátky na jednu hromadu, nebo ne? Z uvedeného plyne, že pokud by to dělala, byla
by zřejmě padlá na hlavu: investovat miliony do třídicího systému
a potom se nepokusit z něj získat aspoň nějaké peníze zpět? Navíc
je taková praxe přestoupením zákona o odpadech, tedy trestná.
Samozřejmě se nikdy nedá vyloučit lidské selhání nebo havárie.
I dobře vytříděné odpady však musí jít na skládku, pokud do nich někdo vhodí už zmíněnou mrtvou kočku, nebo je líný popojít s košem na
odpady tři kroky ke kontejneru na směsný odpad, a místo toho ho vysype do kontejneru na papír.
Když naše povídání o odpadech shrneme: každý se může přičinit
o to, aby se nezvětšovaly skládky odpadů. Stačí už doma v bytě vytřídit
jednotlivé složky odpadů a dát se do správných kontejnerů. Většina
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obcí k tomu připravila dostatečný prostor vybudování hnízd s barevnými kontejnery, smlouvami se příslušnými firmami, budováním dotřiovacích linek a soustavnou osvětou. Tvrdí-li někdo, že netřídí proto,
že se to »stejně sesype na jednu hromadu«, omlouvá tím nejspíše jen
svou lenost a neochotu.
Jarmila Šastná
Nálepky na odpadové kontejnery

Převzato z: Odpady Středočeského kraje
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Skládkovací poplatky podle účinnosti třídění
Návrh nového odpadového zákona, který v těchto dnech přechází
z Ministerstva životního prostředí (MŽP) do mezirezortního připomínkového řízení, posouvá zákaz skládkování směsných komunálních a jinak využitelných odpadů na rok 2030. MŽP tak přistoupilo na námitky
obcí a prodloužilo lhůtu, do kdy bude třeba náhradu za skládky zajistit.
Zároveň se v návrhu objevilo postupné zvýšení poplatku za skládkování, které však může být obcím kompenzováno v případě, když budou
odpady v dostatečné míře třídit. Až do roku 2025 by se tak obcím měly
celkové náklady na odpady de facto mírně snižovat. Obcím rovněž přibude povinnost rozdělit tříděné kovové odpady na železné a neželezné. Pokud vše bude postupovat podle plánů MŽP, měl by nový zákon
vstoupit v platnost na začátku roku 2021.
(Převzato ze Středočeského kraje)

KOMUNITNÍ PROJEDNÁNÍ
Program rozvoje obce Vysoká u Příbramě
na období 2019 – 2024
Záznam z jednání konané 22. 5. 2019 na Obecním úřadě
Vysoká u Příbramě
Vedení jednání: Bc. Jiří Kužel, Jaroslava Vildová - Dobrovolný svazek obcí
ORP Příbram
A. Program a průběh jednání
Starostka obce Ing. Jana Krejčová přivítala přítomné na komunitním projednání Programu rozvoje obce Vysoká u Příbramě na období 2019 – 2024
a představila zpracovatele Rozvojového dokumentu obce, zaměstnance Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram. Následně předala slovo Bc. Jiřímu
Kuželovi, který pozdravil přítomné a upřesnil důvody zpracování dokumentu a proč se rozvojové dokumenty zpracovávají. Program rozvoje obce
Vysoká u Příbramě je zpracován v programu „OBCE PRO“, který obcím
poskytlo Monisterstvo pro místní rozvoj následně i MMR je v tomto pro-
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gramu bude schvalovat. Program by měl být platný i po ukončení volebního období, a jakýmsi vodítkem pro činnosti obce, a i z tohoto důvodu je
nutné komunitní projednání Programu rozvoje obce.
Na začátku jednání zmínil pan Bc. Kužel dotazníkové šetření, které proběhlo na přelomu beřzna a dubna 2019 a uvedl, že výsledky dotazníkového
šetření jsou uvedeny v Rozvojovém dokumentu obce. Zdůraznil, proč si
obec nechává zpracovat Program rozvoje obce a jako jeden z důvodů uvedl
i čerpání dotací na projekty, které občané zmiňovali v dotazníkovém šetření. Dále zmínil, že podkladem pro jednotlivé aktivity bylo jednání se starostkou obce, výsledky dotazníkového šetření a vlastní šetření v obci.
Následně představil aktivity zpracované do Rozvojového dokumentu obce.
Při představování aktivit z oblasti odpadového hospodářství upozornil na
blížící se termín ukončení skladování v České republice a s tím spojené
zvýšené náklady obce na likvidaci odpadu, které je třeba zohlednit v budoucích možných investičních akcích.
Po představení kativit vyzval přítomné k diskusi. Pan Strnad upozornil,
na již zhotovený projekt „Dopravního značení v obci“ a navrhl, aby byl
tento projekt vyřazen z aktivit. Dále upozornil na nízké procento občanů,
kteří se zúčastnili dotazníkového šetření a navrhl, aby proběhlo nové.
Vedení obce s takovýmto návrhem nesouhlasilo s důrazem, že možnost vyplnit dotazník dostali všichni občané obce a nevidí důvod zahájit nové
dotazníkové šetření. Vzhledem k připravovanému projektu „Výstavba kanalizace a vodovodu v obci“ občané navrhují zařadit zbývající aktivity,
které ještě nejsou v realizaci do zásobníku projektů.
U jednotlivých aktivit proběhla diskuse, ze které vyplynula následující
úprava aktivit.
Přítomní se shodli na úpravě aktivit:
Z programu obce vyjmout aktivity:
„Revize dopravního značení v obci“
Do zásobníku projektů budou přesunuty následující aktivity:
„Předškolní zařízení pro děti (3–6 let)“
„Výstavba multifunkčního hřiště v obci“
„Veřejné osvětlení“
„Zajištění dopravní obslužnosti v obci Vysoká u Příbramě“
„Rekonstrukce místních komunikací“
S dalšími projekty uvedenými v „Rozvojovém dokumentu obce
Vysoká u Příbramě na období 2019 – 2024“ občané souhlasili.
Všechny uvedené projekty a změny budou zpracovány do aktivit
Programu rozvoje obce Vyoká u Příbramě na období 2019 – 2024.
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B. Závěr jednání
Projekty uvedené v komunitním projednání budou zpracovány
do Programu obce vysoká u Příbramě na období 2019 – 2024.
C. Úkoly z jednání
Úkol - zapracovat uvedné projekty. Zodpovědnost - Bc. Jiří Kužel. Termín
plnění 28. 5. 2019. Způsob plnění - zpracování dokumentu.
Záznam zpracovala: Jaroslava Vildová, 27. 5. 2019

Oslavenci
Leden:
Miroslava Krejčová
Hana Vošahlíková
Marie Šedivá
Hedvika Hrušková
Jaroslava Bibenová
Únor:
Růžena Turková
Březen:
Ivana Lásková
Anna Tomášková
Božena Bernášková
Josef Hruška
Duben:
Václav Moucha
Věra Všianská
Marie Beranová
Květen:
Věra Vaníčková
Jana Vlasová
Červen:
Petr Mrkáček
Stanislav Herold
Vlastislav Fencl
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Vážení spoluobčané,
rád bych vás touto cestou oslovil a zároveň upozornil na dvě důležité
vyhlášky, které jsou z hlediska požární ochrany podstatné pro ochranu
zdraví a majetku občanů.
S přicházejícím jarem vyvstává potřeba údržby našich zahrad a okolí
našeho bydlení. Většina občanů se v těchto týdnech vrhne na zvelebení zeleně, keřů a záhonků. Tato údržba je mnohdy spojena s likvidací
staré traviny a ostřihaných dřevin formou vlastního pálení na svém
pozemku. Fyzické osoby mohou provádět kontrolované spalování hořlavých látek, např. mohou pálit shrabanou trávu na hromadě, která bude
ohraničená proti případnému rozšíření a která nebude umístěna pod
stromy nebo v blízkosti domu a jiných hořlavých látek. Tato osoba
je povinna být přítomna až do úplné likvidace a ukončení hoření.
Je však zakázáno plošné vypalování porostů. V naší obci jsme zaznamenali uvedené aktivity, z tohoto důvodu bychom rádi upozornili na to,
že biologického odpadu se můžeme zbavit šetrnější cestou než jeho pálením, bu kompostováním, nebo odvozem do kontejneru, který je na
uvedenou likvidaci v naší obci určen. Rozhodně tím budete šetřit naše
životní prostředí a zároveň nebudou obtěžováni vaši sousedé, kteří jsou
nuceni dýchat kouř většinou z vlhkého a špatně spalitelného odpadu.
Běhen zimní sezóny vyjížděla do naší obce k hasebnímu
zásahu ve dvou případech profesionální jednotka hasičů
z HZS Příbram, která zasahovala při požárech způsobených
vadnými spalinovými cestami
- komíny. Dne 22. 1. 2016
vstoupila v platnost nová Vyhláška č. 34/2016 Sb., dle které je majitel, správce či uživatel budov, včetně rekreačních objektů
povinen v předepsaných lhůtách zajistit kontrolu a čištění komínu prostřednictvím odborně způsobilé osoby/firmy, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Rádi bychom tímto na občany
apelovali, aby zmíněnou vyhlášku dodržovali beze zbytku a předcházeli
touto prevencí zbytečným požárům, které mohou napáchat nemalé škoKarel Tomášek
dy na majetku a ohrozit zdraví osob.
za hasiče Vysoké u Příbramě
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Veselá školka Třebsko se stále směje ☺
Tak už se blíží konec školního roku a v naší Veselé školce nastává čas
výletů a akcí. Ne, že bychom celý rok spali zalezlí ve školce, ale s jarem
a hezkým počasím je akcí, kdy opouštíme školku i Třebsko mnohem víc.
Na začátku května jsme se jeli podívat na narozená mláátka na Farmu do Orlova. Dále nás čekal celodenní výlet do ZOO v Plzni, kam jela
celá školka i s malými „beruškami“. Všichni jsme se těšili na rozloučení se školáky, kterých letos posíláme do školy jedenáct. Uspořádali jsme
jim 28. května veselou taneční show s Vandou a Standou nve Vysoké
u Příbramě u „Cempírka“. Hned na začátku června jsme oslavili Den
dětí soutěžemi, které jsme odměnili dobrotami. Tak jako jsme oslavili
Den matek hezkou kytičkou, kterou děti vyrobily pro maminky, užily si
děti i s tatínky Den otců zajímavým a zábavným odpolednem při tzv.
„Bubnovaní v kruhu“. Přišli téměř všichni tatínkové.
V dubnu k nám opět přiletěli čápi, Lojzík a Fanynka, jak je pojmenovaly naše děti. Rády pozorují, jak si vylepšují hnízdo na komíně školky.
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Těšíme se, kolik mladých letos vysedí a čekáme na chvíli, kdy uvidíme,
kolik střapatých hlaviček vykoukne při krmení.
V dubnu proběhl zápis do Veselé školky a vzhledem k velkému zájmu
o naší školku nejen ze spádových obcí, jsme opět museli zažádat o navýšení kapacity. Zájem
o Veselou školku nás velice
těší a je nám líto, že nejde
školka nafouknout jako
balon, abychom mohli přivítat všechny zájemce.
Je to milé a bude to asi
tím, že se tady máme
všichni rádi a že se dětem
v naší Veselé školce líbí.
Kolektiv
Veselé školky Třebsko
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Rachtání v obci
Letos jako každý rok jsme si všichni během Velikonoc všimli ráno
a navečer rachtajících dětí v naší obci. Jedná se o tradiční lidový zvyk,
který připomíná, že „zvony odlétly na Zelený čtvrtek v poledne
do Říma“, a tudíž nemohly zvonit. Aby lidé věděli, kdy je ráno, poledne a klekání, nahradily děti zvonění rachtáním.
Rachtalo se až do té doby, než se zvony vrátily zpět, ty přilétly
na Bílou sobotu v poledne. Tento den ráno děti rachtají naposledy. Pak
si jdou za tuto službu (v sobotu dopoledne) po vesnici pro odměnu, kterou doplní koledou.
Jsem ráda, že stálým oživováním této tradice se všichni nadšeně zhostili, za což byli v sobotu odměněni sladkostmi, ovocem, kraslicemi i syrovými vajíčky.
Děkuji všem, kteří se zúčastnili rachtání, hlavně pak těm, kteří neváhali koledníky pohostit a odměnit za rachtání úsměvem a dobrou náladou. Věřím, že se všichni těšíme na příští rok se spoustou dalších
JK
nových koledníků a jejich rachtaček.
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Včelí svět
Ahoj, dovolte mi, abych se představila. Jsem včela
medonosná, Apis mellifera, abych byla úplně přesná.
Po Zemi létám už nějaký ten pátek, tedy přesněji
řečeno pamatuji dinosaury a moje fosílie se odhadují
na stáří přesahující 120 miliónů let. Vím, že mě
všichni dobře znáte, ale i přesto bych vám ráda představila naše včelí
společenství. Budu vám vyprávět o tom, jak žijeme, co celý rok děláme,
jak je to s tím naším opylovacím posláním, výrobou medu, vosku, propolisu, a i tím naším včelím bodnutím. Možná vás překvapí, kolik toho
o nás nevíte…
Tak čím začít? Možná trochou historie. Co vy na to? Koncem třetí
miliardy let vývoje naší Země se objevily první rostliny a přibližně v té
době jsme se tu vyskytly i my, včely. Takže, jak již bylo řečeno, moji
prapředci létali nad hlavami velkých dinosaurů a v podstatě jsme zodpovědné za to, jak se formovala fauna a flóra na Zemi. Odborně se
říká, že jsme formovaly biodiverzitu naší planety. Musely jsme se přizpůsobovat různým klimatickým změnám, ale jak je vidět, jsme hodně
odolné a jsme tu pořád. Někdy nám „dáváte dost zabrat“, ale o tom si
budeme povídat někdy jindy.
Dalo by se říci, že lidé o nás od začátku věděli, sem tam se jim podařilo ukrást nám nějaký ten med, ale jinak se o nás moc nezajímali.
Možná si lidstvo ani neuvědomovalo, jak moc jsme díky naší opylovací
schopnosti pro něj důležité. To se změnilo až tak cca před 150 lety, kdy
se nás lidé pokusili domestikovat. Začali nám stavět podobné domečky
na bydlení, v jakých jsme žily v lese. Vydlabali nám dutinu v kmeni,
kam nás pak přenesli. Těmto výtvorům se říká kláty. Často jsou krásně
vyřezány a zdobeny. Dále se nás snažili chovat v košnicích, to jsou takové obrácené košíky upletené ze slámy.
Ale protože nás v těchto domečkách mohli jen stěží nějak ovlivňovat
a pozorovat, jak pracujeme, vymysleli pro nás úly. A že jich bylo! Byl to
dlouhý vývoj. V současnosti převládají tzv. nástavkové úly, se kterými
se včelařům dobře manipuluje. Ale abych se vrátila do minulosti. Takže
o chovu včel můžeme hovořit od poloviny předminulého století. Převrat
v chovu přinesl vynález takové samozřejmosti, jako je medomet. Možná
se vám to zdá směšné, ale až do doby před cca 150 lety se med nevytáčel, k dispozici byl pouze plástečkový med, a to mělo za následek v době
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medobraní zničení celého našeho díla. Za vynálezem medometu stojí
pan Franz Hruska, Rakušan českého původu žijící v Itálii. Zabýval se
chovem a šlechtěním včel. Medomet objevil, jak už to u velkých objevů
bývá, celkem náhodou. Jeho dcera měla domů odnést vyřezané plástečky medu v košíku, a jelikož se po cestě nudila, začala košíkem točit do
kola. A jaké bylo překvapení jejího otce večer… Neměl co z rámečků
vyřezávat. Veškerý med byl na stěnách košíku s loužičkou medu pod
ním. Odtud už byl jen krůček k vynálezu medometu. Jak jednoduché
a přitom geniální! Tohoto principu vytáčení medu na základě odstředivé síly se využívá dodnes. Samozřejmě existují te medomety na elektrický pohon, nejen ty manuální poháněné lidskou silou. Vynález medometu tedy odstartoval masovější rozvoj chovu včel.
A jaké včely se u nás ve střední Evropě vlastně nejčastěji chovají?
Byly jsme vyšlechtěny z původní včely, tzv. včely tmavé (A. m. melifera), která zde v minulosti převládala. Postupně byly naše předchůdkyně nahrazeny včelou kraňskou (A. m.carnica) a včelou vlašskou
(A. m.ligustica), a to z důvodu vyššího hospodářského užitku. V České
republice je v současné době povoleno chovat pouze včelu kraňskou,
nicméně se zde můžeme setkat i s včelou černou a včelou buckfaskou
(A. m.buckfast), která byla původně vyšlechtěna mnichy v Anglii.
Te si povíme něco o tom, jak to vypadá u nás v úle. My včely žijeme
ve společenství, kterému se říká včelstvo. Jedno včelstvo čítá stovky až
tisíce, v létě dokonce desetitisíce včel, záleží na ročním období a také
na tom, jak se nám daří a jak výkonná je naše včelí královna. Ale abych
nepřebíhala. Naše společenství se skládá z jedné jediné včelí královny,
z trubců a v největším počtu jsme tu zastoupeny my dělnice. Líhneme
se z oplodněného vajíčka po 21 dnech. Náš život je už od začátku plný
práce a ani na chvilku si neodpočineme. Hned po vylíhnutí se z nás
stává tzv. úlová včela. To znamená, že postupně vykonáváme všechny
možné práce, které jsou v úle potřeba. A tak jsem byla nejprve uklízečkou, která v úle poklízí, poté se mi začala tvořit mateří kašička,
a tak jsem se stala na několik dní kojičkou a krmila jsem své malé „sestřičky“. Když se mi aktivovaly voskové žlázy na zadečku, podílela jsem
se na stavbě nových buněk, kam bude později nanesen med nebo nakladena nová vajíčka, byla jsem stavitelkou. Další profesí, kterou každá
včelka ve své krátkém životě zastává, je strážkyně úlu. A až úplně nakonec se z ní stane včela létavka. A tou jsme až do konce svého života.
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V létě se dožíváme 4-6 týdnů, zatímco včely zimní, které se rodí koncem léta a začátkem podzimu, se dožívají až 6 měsíců. V době snůšky
nalétáme denně až 100 km a z nektaru, který během celého svého života nasbíráme, se po odpaření vody stane 1 čajová lžička medu.
Dalším obyvatelem úlu je trubec. Ten se vylíhne po 24 dnech z neoplodněného vajíčka. Trubec je větší než včela dělnice a většina lidí ho
v životě neviděla. Proč? Trubci nesbírají nektar a téměř neopouštějí
svůj domovský úl. Jejich úkolem je oplození včelí královny při snubním
proletu. Trubec nemá žihadlo a nemá žádného otce, jelikož se narodil
z neoplodněného vajíčka. Zajímavé, že? Trubci žijí od jara do pozdního
léta, kdy je včely dělnice začnou pomalu z úlu vyhánět. Svou roly splnili a ony si nemohou dovolit je krmit, když te na zimu jim budou
„k ničemu“.
Posledním obyvatelem úlu je královna matka. Je to jediná pohlavně
dospělá včela ve společenství a rodí se z oplodněného vajíčka po 16
dnech. Je daleko větší než dělnice nebo trubec a rodí se ve speciální
buňce, kterou nazýváme matečník. Vajíčko, ze kterého se vylíhne matka, se ničím neliší od ostatních vajíček, ze kterých se rodí dělnice. Pouze to, že larvička vylíhnutá z onoho vajíčka, bude až do zakuklení krmena pouze mateří kašičkou, rozhone o tom, že tato včela pohlavně
dospěje a stane se z ní matka. Vylíhlá matka se nazývá panuška a tou
zůstává až do svého snubního proletu s trubci. Po úspěšném páření
se vrací do úlu a začíná klást vajíčka. Včelí královna se může dožít až
5 let, nicméně musí být opravdu výkonnou matkou a klást hodně vajíček, jinak se může stát, že ji včely prostě vymění. Donutí tuto stávající
matku zaklást matečník a poté se jí zbaví. Pokud jste nabyli dojmu,
že nejlépe v úle se má královna, tak vidíte, že to tak úplně není. Všichni zde máme přesně stanovenou roli, děláme to nejlepší pro naše společenství. Vládne zde řád a pořádek. Milujeme svou včelí matku, ale
pokud vidíme, že nám nemůže zajistit dostatek další generace, tak ji
vyměníme. Tak demokratické… Ale jinak zde platí pravidlo jako u mušketýrů: „Všichni za jednoho, jeden za všechny“. To znamená, že pracujeme, jak nejlépe umíme a můžeme. V zimě se pak dělíme spravedlivě o zásoby a přežijeme bu všechny, nebo nikdo. A te už musím
letět, všechno začíná kvést a já jsem přece pilná včelka, ne?! Na podzim bude více času, a tak se zase vrátím, je toho tolik, co bych vám
chtěla vyprávět!
Vaše Včelka Mája
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Seznam konaných akcí:
23. 11. 2018
22. 12. 2018
1. 2. 2019
9. 2. 2019
8. 3. 2019
7. 4. 2019
12. 4. 2019
30. 4. 2019

Perníčkování
Vánoční zpívání
Tvoření masek na dětský karneval
Dětský karneval
MDŽ
Loutkové představení „Pasáček vepřů“
Tvoření z ovčího rouna
Stavění májky a pálení čarodějnic

Tvoření masek
na dětský karneval
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Obecní prodejna
Vysoká u Příbramě
Otevírací doba:

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

8.00 – 11.00
Zavřeno
8.00 – 11.00
Zavřeno
8.00 – 11.00
8.00 – 10.00

Pečivo prosím objednávejte na tel. č. 604 193 873 (stačí SMS),
a to nejpozději do 12.00 hod. předchozího dne.
Lze objednávat různé druhy zákusků, DIA cukroví a další
druhy pekařských výrobků, dále také výrobky z Lahůdek
Příbram. Dle dohody do druhého dne lze vytvořit
dárkový koš či balíček.
Ing. Jana Krejčová
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Obec
Vysoká u Příbramě
Vysoká u Příbramě 128
262 42 Vysoká u Příbramě
Mob. +420 777 600 144
Ing. Jana Krejčová, starostka obce
+420 605 317 210
Mgr. Martina Heroldová, 1. místostarostka obce
+420 602 340 347
Luboš Kalát, 2. místostarosta obce
Úřední hodiny:
každou středu

16.00 – 18.00 hodin

E-mail: obec@vysokaupribrame.cz
IČ: 00243574
IDDS: xemakbn
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,
č.ú.: 524060389/0800
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