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Úvodní a závěrečné slovo starosty
Vážení spoluobčané a přátelé naší obce,
dostává se Vám do rukou další vydání našeho občasníku.
Jak již jeho název vypovídá, vychází občas, v letošním
roce poprvé a věřím, že ne naposledy. Jistě nelze přehlédnout, že letošní rok je rokem volebním a vedle svého
prezidenta si letos zvolíme i nové zastupitelstvo naší
obce.
Zde bych se v úvodu rád pozastavil nad svým rozhodnutím dále pokračovat v obci z pozice angažovaného
občana, a nikoliv komunálního politika. Jak všichni víme,
tak práci pro obec z pozice zastupitele obce vykonávám
již třetí volební období, tedy 12 let, a jako Váš starosta
druhé volební období. Během této doby jsme se společně
se zastupiteli snažili vést obec dále ve směru, který byl a
je pokračováním práce našich předchůdců.
Bez kontinuity práce a úsilí přes jedno, dvě volební období nelze úspěchu dosáhnout, a věřím, že právě kontinuitou se nám toto společně v mnoha směrech podařilo.
Nicméně se nyní ze svého rozhodnutí nacházím na konci
svého štafetového běhu zastupitele a pomyslný „štafetový
kolík“ budu předávat svému nástupci, který vzejde z podzimních komunálních voleb. Jak jsem zmínil, tak ukončení práce zastupitele je z mého rozhodnutí a nyní si
dovolím uvést ve stručnosti důvod takového rozhodnutí.

Funkci zastupitele - starosty jsem stejně jako všichni
ostatní zastupitelé vykonával při zaměstnání. S nárůstem
požadavků na čas a kvalitu jak na straně svého profesního
zaměstnání, tak na straně obecního úřadu jsem se dostal
do stavu, že v rámci dne, který stále má a bude mít 24
hodin, mi nezbýval čas na to nejpodstatnější, svou rodinu.
Stál jsem tedy před rozhodnutím, které nebylo nikterak
jednoduché a zvolil jsem rodinu a své profesní zaměstnání a věřím, že je to pochopitelné pro každého z vás.
Myslím, že lidové rčení „jedním zadkem se na dvou židlích sedět nedá“ vystihuje vše.
Rád bych ze své pozice a v tomto předvolebním čase
poděkoval všem, kteří se podíleli na chodu obce, obecního úřadu, starali se o veřejné prostranství a všem, kteří
nám dali důvěru, abychom je jménem občanů zastupovali. Práce to byla nelehká, ale příjemná. Vážím si příležitosti, kterou jsem dostal, a věřím, že práce zastupitelstva
obce, které jsem po dvě volební období vedl, je v obci a
Vašich pamětích zapsaná jako dobře odvedená práce.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem kandidátům do
nového obecního zastupitelstva, že našli chuť do práce
pro naši obec a věřím, že s jejich odhodláním naše obec
půjde dál svým tempem kupředu.
Zdeněk Strnad, starosta naší obce

Slovo místostarosty
Vážení sousedé, milí spoluobčané,
po nějaké době opouštím řady zastupitelů obce a v poslední řadě pozici místostarosty obce. K tomuto rozhodnutí mě přivedly různé osobní důvody. Věřte, že jsem se
v uplynulém období opravdu snažil být pro obec prospěšný, co nejvíce věcí v obci vylepšit a pokud možno
nové věci vybudovat.
Za svůj největší neúspěch považuji to, že i když vše vypadalo na dobré cestě, přesto se nepodařilo vybudovat již
mnoho let řešenou kanalizaci. Do poslední chvíle jsem
společně s lidmi, kteří se anga-žovali ve společném
svazku okolních obcí, věřil, že realizace je opravdu blízko.
Po neúspěšné žádosti o dotaci se nám již nepodařilo přesvědčit obec Třebsko k další spolupráci, i když dle mého
názoru společné řešení existovalo. Z těch příjemnějších
věcí bych rád připomenul několik akcí, které se nám společně s některými kolegy podařilo realizovat.
1. vytvoření a schválení obecního symbolu a vlajky a vytvoření hasičského praporu
2. uspořádání dvou větších obecních oslav a to sjezdu
rodáků, spojeného s představením obecního znaku a

oslavy k 650. výročí obce a 120. výročí hasičského sboru
3. získání odkupem (případně směnou) velkého rozsahu
pozemků pro vodní zdroj, záložní vodní zdroj, vodojem, čistírnu odpadních vod, budoucí dětské hřiště a park s vyhlídkovým místem
4. kompletní zajištění vodního zdroje pro celou obec
5. kompletní nová příprava pro kanalizaci a vodovod.
Práce v zastupitelstvu obce (podotýkám práce, ne
pouze členství) je složitá a někdy opravdu nelehká a na
čas opravdu náročná. Někdy je opravdu složité vyhodnotit situaci tak, aby bylo více lidí spokojených a méně těch,
kteří by danou věc chtěli jinak. Velice si vážím všech, kteří
jsou ochotni o problémech společně komunikovat, případně uznat svou chybu, anebo slušným způsobem dokázat svou pravdu, případně přiložit pomocnou ruku tak,
aby vše našlo tu nejschůdnější cestu.
Práce v zastupitelstvu obce je velká zkušenost
a to především práce s lidmi. Někdy je opravdu
velice těžké někoho přesvědčit, aby sousedy neobtěžoval
různým hlukem, zápachem, případně zastíněním či spadaným listím a aby ke svým soukromým účelům používal

2
především svůj vlastní pozemek. Je velice potěšující, že
v naší obci je převážná většina lidí ohleduplných a je jen
opravdu pár nepřizpůsobujících jedinců, ale i s těmi se dá
částečně jednat.
I přes všechna úskalí, s kterými jsem se během práce
v zastupitelstvu obce setkal, musím říct, že mne práce
bavila a dělal jsem ji opravdu rád. Zároveň bych chtěl poděkovat všem, kteří mi byli v mé práci nápomocni a to

především starostovi obce p. Zdeňku Strnadovi a věřte,
že bez jeho velké pracovitosti a nesmírné obětavosti bychom spoustu věcí zajisté nedokázali!
Novému zvolenému zastupitelstvu přeji, aby se jim
práce dařila a našli maximální porozumění.
Závěrem mi dovolte Vám všem poděkovat za důvěru a
popřát Vám do dalších let mnoho štěstí a pevné zdraví.
Jaroslav Láska, místostarosta obce

Práce zastupitelstva 2014 - 2018
Vážení občané, v následujících odstavcích máte k dispozici souhrnný přehled práce
zastupitelstva současného volebního období. I když se některé plány zastupitelům nepodařilo uskutečnit,
přesto se vykonalo pro obec a občany mnoho dobrého a přínosného.

"Co se povedlo"
12. 12. 2014
n Otevření obecní knihovny
Josefa Jiřího Stankovského,
která za svůj čtyřletý úspěšný
chod má v nabídce více než
1000 knižních titulů a téměř
40 registrovaných čtenářů.
..........................
2015
n Zřízení sběrného místa
biologicky rozložitelného odpadu a ukončení hromadného pálení dřevoodpadu.
n Zakoupení dvou kontejnerů a zahájení sběru drobného kovového odpadu
z domácností.
n Rozhodnutí o zahájení
prací na vybudování obecního vodovodu s napojením
na vlastní zdroj vody. Zahájení hydrogeologického průzkumu lokalit pro možný
zdroj vody v katastru obce.
n V průběhu roku obec získala dotaci na mzdy pro 6
občanů na plný pracovní úvazek.
n Zateplení obecního domu
a oprava střechy nad tělocvičnou.
n Vybudování skladu obecní
zahradní techniky a nářadí.
n Nákup a instalace dvou
houpadel na dětské hřiště.
n Výměna poškozených dopravních značek na místních
komunikacích v obci - celkem 8 kusů.
n Nákup strategických pozemků pro vodovodní infrastrukturu od společnosti

Real Innovation s.r.o. v celkové výměře téměř 2,5 ha.
n Nákup pozemků pod místními komunikacemi od
soukromých vlastníků a Lesy
ČR s.p.
n Revize pachtovních smluv
a výběr nových nájemců.
n Zakoupení a instalace laviček na vyhlídkových místech
u Leče a na Stráni.
n Údržba obecních dřevin,
redukce korun zasahující do
místních komunikací.
n Likvidace černé skladky
v Leči.
n Finanční podpora pro: MŠ
Třebsko ve výši 25 tis. Kč,
SDH Vysoká ve výši 10 tis. Kč,
ALKA Příbram ve výši 5 tis.
Kč, Ochrana Fauny ČR o.p.s.
ve výši 1 tis. Kč, občany ve
výši 15 tis. Kč a pro děti narozené v obci ve výši
8 tis. Kč.
n Přezkoumání hospodaření
obce za rok 2014 krajskými
kontrolory bylo „bez výhrad“.
..........................
2016
n Počátek hledání nové koncepce odkanalizování obce
výstavby ČOV na novém
místě z důvodu odstoupení
obce Třebsko ze Svazku obcí
ANTONÍN DVOŘÁK z projektu společného odkanalizování.
n V rámci projektu obecního
vodovodu byl dokončen hydrogeologický průzkum, vyhlouben a tříměsíční čerpací
zkouškou ověřen zdroj pitné

vody. Vrt je 80 m hluboký o
průměru 250 mm se sloupcem vody okolo 60 m. Dle laboratorních
testů
vrt
obsahuje velmi kvalitní vodu.
n Provedena komplexní pasportizace místních komunikací.
n Zahájení oprav kanálových
vpustí - komplexní oprava 3
vpustí v havarijním stavu,
včetně zakrytí otevřené a nebezpečné vpusti do dešťové
kanalizace u dětského hřiště.
n Kompletní oprava měřiče
rychlosti, který byl vandaly
zčásti zcizen a zbytek poškozen.
n Revize umístění nádob
s posypovým materiálem pro
zimní období a doplnění o 2
nové kusy.
n Nákup a směna pozemků
pro zdroj pitné vody, včetně
záložního zdroje, od soukromých majitelů v celkové výměře téměř 1 ha.
n Obnova polní cesty ke Korytskému rybníku
n Odborné ošetření kaštanů
v dolní části obce.
n Oprava 6 kusů svítidel veřejného osvětlení a snížení
výšky stožárů.
n Zpracování energetického
štítku pro budovu obecní
prodejny.
n Oprava a nákup vnitřního
vybavení obecní prodejny elektrická kamna, kráječ,
chladící pult a vodárna.
n Oprava a údržba budovy
obecní prodejny - oprava

chodníku, výměna okapů,
oprava střechy a umístění vývěsky na budovu.
n V průběhu roku obec získala dotaci na mzdy pro 4 občany na plný pracovní
úvazek.
n Likvidace černé skládky ve
spodní části obce - pod statkem.
n Zahájení spolupráce s Probační a mediační službou a
získání 1 pracovníka na
obecně prospěšné práce
v obci
n Z pověření zastupitelstev
došlo k ukončení investiční
akce „Svazek obcí Antonín
Dvořák - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV TŘEBSKO, VYSOKÁ
U
PŘÍBRAMĚ,
MODŘOVICE A NARYSOV.
n Oprava páteřních stok vodotečí v obci, vyčištění hráze
a úprava odtoku rybníka
Bacák, oprava hráze a odtoku
rybníku v Trninách.
n Vyřezání křovin a úprava
kolem rybníku Trniny.
n Rozhodnutí o zpracování
projektu odkanalizování a
stavbě ČOV obcí Vysoká u
Příbramě samostatně, jako
výsledek nenalezení technicko - ekonomické varianty
v rámci svazku.
n Zadání a vyhodnocení
technicko - ekonomické studie možných variant odkanalizování a čištění odpadních
vod v obci.
n Vybudování můstku na
cestě k Rusalčinu jezírku ve
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spolupráci s Lesy ČR.
n Oprava mostů a laviček na
cestě pod zámeckým parkem.
n Oprava pilířů u památníku
padlých v 1. a 2. Světových
válkách.
n Obnova procesu zpracování návrhu územního plánu
obce (pozn. pozastavení bylo
do doby vyjasnění nově navrhované infrastruktury obce
- kanalizace, ČOV a vodovod).
n Finanční podpora pro MŠ
Třebsko ve výši 25 tis. Kč,
SDH Vysoká ve výši 10 tis. Kč,
ALKA Příbram ve výši 5 tis.
Kč, Ochrana Fauny ČR o.p.s.
ve výši 1 tis. Kč, občany ve
výši 20 tis. Kč a pro děti narozené v obci ve výši
10 tis. Kč.
n Zakoupen nový stan 5x10
m pro hasičský sbor.
n Komplexní parkové úpravy okolo obecního domu.
n Instalace nové vývěsky na
čekárnu ve spodní části obce.
n Přezkoumání hospodaření
obce za rok 2015 krajskými
kontrolory bylo „bez výhrad“.
..........................
2017
n Nákup strategických pozemků pro ČOV od společnosti Real Innovation s.r.o. v
celkové výměře téměř 0,3 ha.
n Výběrové řízení a změna
dodavatele na svoz komunálního odpadu.
n Nákladem 10 tis. Kč opravena požární stříkačka PS12
pro hasičský sbor.
n Výměna 10 ks svítidel veřejného osvětlení.
n Oprava hasičského zásahového vozidla, obecního traktoru a ostatní zahradní
techniky. Nákup příslušenství
zahradní techniky.
n Pro údržbu obecních pozemků zakoupena sekačka
DS-521Z Agatha za 16,5 tis.
Kč.
n Nákladem 28,5 tis. Kč provedena rekonstrukce dláždění chodníku na návsi.
n Zahájení projekčních prací
na obecní kanalizaci a stavbě

ČOV pouze pro obec Vysoká
u Příbramě.
n Renovace mohyly hudebních děl A. Dvořáka u vily Rusalka.
n Sejmutí, restaurování a uložení pamětní desky na domě
č.p. 1 - J. J. Stankovského.
n Komplexní revize dětského
hřiště, oprava houpadel a ostatního vybavení dětského
hřiště.
n Natření, zajištění a zasíťování fotbalových branek,
oprava schodů na hrázi hřiště
a u kuželníku.
n Velkolepé oslavy obce - 650
let od první zmínky o obci a
120 let od založení SDH Vysoká u Příbramě. Přijetí dotace 100 tis. Kč ze
Středočeského kraje - fondu
hejtmanky na oslavy obce.
n Počátek jednání o odkupu
pozemků pro vybudování
autobusové zastávky a sběrného místa tříděného odpadu ve spodní části
obce.
n Likvidace škody při havárii
vodovodu v tělocvičně, knihovně a přízemí OÚ.
n Veřejné projednání návrhu
územního plánu obce.
n Podání žádosti o územní
rozhodnutí na projekt „Splašková kanalizace a ČOV Vysoká u Příbramě“.
n Podání žádosti o dotaci z
OPŽP 2014-2020, Prioritní
osa 1, specifický cíl 1.1, výzva
č.71 pro projekt „Splašková
kanalizace a ČOV Vysoká u
Příbramě“.
n Podání žádosti o územní
rozhodnutí na projekt „Vysoká u Příbramě - Zásobování
pitnou vodou“.
n Finanční podpora pro: MŠ
Třebsko ve výši 25 tis. Kč,
SDH Vysoká ve výši 10 tis. Kč,
ALKA Příbram ve výši 5 tis.
Kč, Ochrana Fauny ČR o.p.s.
ve výši 1 tis. Kč, občany ve
výši 20 tis. Kč a pro děti narozené v obci ve výši 6 tis.
Kč.
n Přezkoumání hospodaření
obce za rok 2016 krajskými

kontrolory bylo „bez výhrad“.
..........................
2018
n Vstup do DSO ORP
Příbram.
n Výměna osvětlení v obecní
tělocvičně a posilovně.
n Oprava vnitřních omítek
v obecním domě a malování.
n Výměna úřední desky
na návsi, oprava plakátovací
plochy.
n Oprava a malování kapličky ve spodní části obce.
n Implementace NAŘÍZENÍ
EVROPSKÉHO PARLAMENTU
A RADY (EU) 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016 o
ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně
osobních údajů - General
Data Protection Regulation
GDPR).
n Obnova polní cesty v lokalitě „Pod Lečí“ včetně výstavby 33 ovocných stromů
podél nové polní cesty a instalace vyhlídkové lavičky.
n Dílčí realizace projektu „Vysoká u Příbramě - Zásobování
pitnou vodou“, vybudování
el. přípojky, legalizace vrtu
jako vodního zdroje, stavba
příjezdové komunikace a
oplocení kolem vrtu.
n Pořízena projektová dokumentace pro stavební povolení kanalizace a ČOV.
n V průběhu roku obec získala dotaci na mzdy pro 2 občany na plný pracovní
úvazek.
n I přes neúspěch v žádosti
o dotace z OPŽP 2014-2020,
Prioritní osa 1, specifický cíl
1.1, výzva č.71 pro projekt
„Splašková kanalizace a ČOV
Vysoká u Příbramě“, je projekt hodnocen jako velmi
kvalitní a nastaven tak, aby
splňoval podmínky i jiných
poskytovatelů dotace a připravuje se podání nové žádosti.
n Druhé veřejné projednání

územního plánu obce.
____________________
„Co se nepovedlo“
2015
n Návrh na zřízení opatření
obecné povahy - územní opatření o stavební uzávěře se
přes opakovaný pokus nepodařilo schválit a tím nešlo zamezit budoucí výstavbě
v lokalitě Na stráni.
n Společný projekt odkanalizování získává první trhlinu
v podobě neúspěšné žádosti
o dotace z důvodu změny
podmínek dotace poskytovatele dotace. Projekt byl definován jako neekonomický a
svazek hledá technicko-ekonomickou variantu dle nových podmínek poskytovatele dotací.
n Obec Třebsko požádala o
zánik členství ze Svazku obcí
ANTONÍN DVOŘÁK a svazek
tak hledá varianty odkanalizování zbylých obcí.
..........................
2016
n Výsledek průzkumu zájmu
o připojení na připravovaný
obecní vodovod ukázal, že
pouze ca. 20% majitelů nemovitostí má problémy s
množstvím a kvalitou pitné
vody a chtějí se připojit na
budoucí obecní vodovod. Projekt obecního vodovodu dostává první trhlinu nedostatečný zájem, který
dostává projekt do nedatovatelné polohy.
..........................
2017
n Z pověření zastupitelstev
členských obcí bylo rozhodnuto o ukončení činnosti
Svazku obcí ANTONÍN DVOŘÁK ke dni 31. 12. 2017
..........................
2018
n Rozhodnutí o nepřidělení
dotace z OPŽP 2014-2020,
Prioritní osa 1, specifický cíl
1.1, výzva č.71 pro projekt
„Splašková kanalizace a ČOV
Vysoká u Příbramě“.
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Ukončení činnosti Svazku obcí ANTONÍN DVOŘÁK
Jak jsem průběžně informoval o dění na svazku,
tak i skutečnost, že shromáždění starostů z pověření
zastupitelstev členských obcí rozhodlo o zrušení
„Svazku obcí ANTONÍN DVOŘÁK“, se sídlem Vysoká
u Příbramě 128, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem,
IČ 75104369, dle čl. XXII. Stanov s likvidací ke dni
31. 12. 2017, byla řádně komunikována vůči veřejnosti.
Využiji této příležitosti a dovolím si zrekapitulovat
historii svazku, abychom předešli případným nedorozuměním z neinformovanosti.
Meziobecní spolupráce obcí Vysoká u Příbramě, Narysov, Třebsko a Modřovic započala již před rokem 1998
a výsledkem bylo založení Sdružení obcí ANTONÍN
DVOŘÁK, konkrétně 13. 10. 1998. Toto sdružení mělo
ve svých stanovách společné činnosti jako ochranu
životního prostředí v zájmovém území, přípravu
a realizaci významných investičních akcí, koordinaci
obecních územních plánů a územní plánování v regionálním měřítku, slaďování zájmů a činností místních
samospráv a propagaci svazku a jeho zájmového území.
Výsledkem společné činnosti byla zpracovaná rozvojová
studie mikroregionu, která poukázala na nutnost řešit
odpadní vody ve členských obcích. Na základě tohoto
podnětu zastupitelstva členských obcí dala projektu
„zelenou“ a v roce 2009 byly zahájeny projektové práce
na projektu „Splašková kanalizace a ČOV Třebsko,
Vysoká u Příbramě, Modřovice a Narysov“.
Zpracování zejména majetkoprávních vztahů
na trasách splaškové kanalizace v délce 15,84 kilometrů nebyl jednoduchý úkol a trvalo téměř 4 roky,
než projekt dostal právoplatné stavební povolení.
Po získání stavebního povolení v roce 2013 svazek
okamžitě připravoval žádost o poskytnutí dotace,
tak aby ještě využil programové dotační období EU 2007
- 2013, tj. za podmínek, na které byl projekt
postaven. Kladné rozhodnutí o přidělení dotace svazek
bohužel neobdržel, ale nikoliv z technicko-ekonomických důvodů, ale z důvodů lhůt na vyjádření dotčených
orgánů, a svazek nebyl schopen do žádosti
z mnoha povinných dokumentů v termínu dodat.
Svazek i přes tento neúspěch pokračoval v přípravě projektu pro další výzvu, které se ale v programovém dotačním období EU 2007 - 2013 již nedočkal.
A zde byl začátek konce společného projektu
odkanalizování, protože v rámci nového programového dotačního období 2014 - 2020 došlo k výrazným
změnám podmínek, a to zejména v hodnocení

technicko-ekonomické kvality projektů, kde z původního vyřazovacího kritéria nákladů ve výši 130 tis. Kč
na obyvatele došlo k redukci na 90 tis. Kč na obyvatele.
Bohužel projekt byl zejména z důvodů dlouhých tras
přivaděčů na ČOV v nákladu 129,56 tis. Kč a stal se pro
nové podmínky neakceptovatelný.
Nastalo hledání takové varianty společného odkanalizování, která by závazné kritérium nákladovosti
na obyvatele snížila na max. 90 tis. Kč. Jedna z několika
variant, která se nabízela, byla decentralizace kanalizačních stok, tj. vybudování více ČOV a tím zkrácení trasy,
nebo přepracování gravitačních stok na tlakové. Řešení
tohoto složitého problému neulehčila ani výpověď
z členství ve svazku obcí, na které se zastupitelstvo obce
Třebsko usneslo k 31. 12. 2016. Po tomto zásadním
rozhodnutí obce Třebsko svazek i přes vyčerpání všech
možností nenašel takové technicko-ekonomické řešení,
které by bylo za daných finančních podmínek realizovatelné, a tak z rozhodnutí zastupitelstev všech členských
obcí byl společný projekt odkanalizování dne
30. 11. 2016 ukončen.
Na základě ukončení společného projektu, který za
roky příprav stál členské obce nespočitatelné množství
času všech zúčastněných a v součtu vyšel všechny obce
dohromady na 4 447 222,20 Kč, svazek ke dni 10. 8.
2018 vypořádal veškeré své závazky a pohledávky,
vypořádal majetkově členské obce a ukončil svou
činnost. Tento výsledek je jasným důkazem, že volební
a jiná definovaná období jsou příliš krátká na to,
aby se projekty tohoto rozsahu daly úspěšně připravit
a realizovat.
Závěrem chci všem, kteří tomuto projektu obětovali
svůj čas a úsilí, z celého srdce poděkovat, protože byl
odveden obrovský kus profesionální práce. Zároveň se
omlouvám za to, že jsem nebyl schopen tento společný
projekt dotáhnout do úspěšného konce. A protože se
nyní bývalé členské obce nacházejí ve velice podobné situaci - mají rozpracované samostatné projekty odkanalizování, podaly žádosti o dotace a opět přicházejí
komunální volby, které obmění obsazení zastupitelstev.
Všem kandidátům tedy přeji hodně úspěchů ve volbách
a přeji si, aby našli pochopení pro práci svých předchůdců, poučili se z jejich chyb a rozpracované projekty
úspěšně dotáhli do konce.
Zdeněk Strnad, starosta obce a poslední předseda
Svazku obcí ANTONÍN DVOŘÁK

Knihovna josefa jiřího stankovského vysoká u příbramě
Čas léta, volnosti a prázdnin pomalu končí a čeká
nás návrat k rytmu a řádu podzimu. Pro některé
z nás je to i vyhlídka večerů strávených v příjemné
společnosti knížek.

Proto dovolte jednu inspiraci pro rodiče a několik
tipů na nové knihy, které budou k vypůjčení v KJJS.
Během podzimu knihovnu tradičně zaplní i soubory z výměnného fondu KJD Příbram.
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Nejprve tedy slíbená inspirace pro rodiče mladších
školáků.
Při svých prázdninových toulkách
jsem objevila velmi vydařenou knihu
pro děti (předškolní věk, první stupeň
ZŠ). Knihu napsal Matt Lamothe a
jmenuje se "THIS IS HOW WE DO IT".
Díky bohatým ilustracím a jednoduchému anglickému textu projdeme
den 6 dětí z různých zemí (Itálie,
Peru, Japonsko, Rusko, Irán, Uganda).
Představí sebe, svou rodinu, školu, co
jedí, jak tráví volný čas, jak pomáhají
doma atd. Na konci knihy jsou fotky
všech skutečných rodin. Malí čtenáři
procvičí zábavnou formou angličtinu,
a přitom se dozví zajímavé skutečnosti ze života vrstevníků z různých
koutů světa. Dospělí se též nudit nebudou :-).
Zde bych ráda představila některé z novinek objednaných do knihovny:
Soukupová Petra, úspěšná současná česká
spisovatelka: "Pod sněhem" - spletité osudy
jedné rodiny. "Zmizet" - soubor tří povídek jejichž tématem jsou sourozenecké vztahy.
Kniha získala cenu Magnesia Litera 2010.
Hůlová Petra: "Cirkus Les Mémoires" román, ve kterém se potkává mnoho příběhů
a společným je jim město New York.
Platzová Magdaléna: "Druhá strana ticha" román o výzvách současného světa.
Colombani Laetitia: "Cop" - tři ženy, tři
různé světadíly, tři osudy.
Třeštík Michael: "Jen aby, řekla moje žena"

- postřehy plné suchého humoru a sebeironie.
"Ta možnost tu prostě je" - propojení humoru, optimismu a víry, že nic není nemožné.
Dvě knihy detektivního žánru:
Cílek Roman: "Doteky osudu" - trilogie psychologicky laděných kriminálních příběhů.
Nesser Hakan, současný autor severské krimi prózy. Třikrát získal
cenu za nejlepší švédskou detektivku: "Vlaštovka, kočka, růže, smrt".
Pro děti:
Sobková Helena: "Pohádka o protržené přehradě" - pohádky z prostředí Jizerských hor.
de Fombelle Timothée: "Tobiáš Lollness (souborné vydání) - velký dobrodružný román o chlapci, který měří
jen o něco víc než 1 milimetr.
Štulcová Renata: "Rafaelova škola - vílí křídla" - tajemný romantický příběh, inspirovaný láskou k Zemi,
přírodě, lidem, bylinám.
Na podzim ještě KJJS chystá divadelní představení pro děti. Přijede
divadlo "Fígl" s představením
"Africké pohádky", do nichž mile zapojí i malé diváky.
Těším se opět na příjemná setkávání
v naší knihovně.
Jana Horáková,
KJJS Vysoká u Příbramě

přehled přijatých usnesení 2018
VýpIs č. 1/2018 ze zasedání zastupItelstVa
obCe Vysoká u příbramě 14. 2. 2018
Zapisovatel:
MUDr. Karel Franěk
Ověřovatel zápisu:
Ladislav Šabat, Ivo Chleboun
Členů zastupitelstva obce (9): Ing. Drozda Ladislav,
MUDr. Franěk Karel, Chleboun Ivo, Ing. Krejčová Jana,
Láska Jaroslav, Bc. Pospíšilová Ivana, Strnad Zdeněk,
Šabat Ladislav, Šímová Lucie
Z toho: přítomno: 6
omluveno: 3
(Ing. Jana Krejčová,
Bc. Ivana Pospíšilová, Lucie Šímová)
hosté:
Dle přílohy
návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Vysoká u Příbramě určuje ověřovateli
zápisu pana Ladislava Šabata, Ivo Chlebouna, zapisovatelem
MUDr. Karla Fraňka.
Navrhovatel:
Zdeněk Strnad
Diskuze:
bez příspěvku
Protinávrh:
nebyl vznesen

Výsledek hlasování:

Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

usnesení č.: 20180214/03/01 bylo schváleno
návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Vysoká u Příbramě schvaluje následující
program zasedání:
1) Zahájení a kontrola přijatých usnesení,
2) Vstup do DSO ORP Příbram,
3) Příspěvek pro MŠ Třebsko,
4) Protokol a vyhodnocení nabídky na realizaci
el. přípojky pro vodní zdroj a vodojem,
5) Prodej drobného hmotného majetku,
směna pozemků,
6) Aktualizace střednědobého rozpočtového výhledu,
7) Informace z účetních agend,
8) Informace z odpadového hospodářství,
9) Informace z územního plánování,
10) Informace ze Svazku obcí AD,
11) Různé,
12) Diskuze,
13) Závěr.
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Navrhovatel:
Zdeněk Strnad
Diskuze:
bez příspěvku
Protinávrh:
nebyl vznesen
Výsledek hlasování:
Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
usnesení č.: 20180214/03/02 bylo schváleno

p.č. 356/4 - vodojem, po dokončení a řádném upředání
připojení p.č. 153/1 a následné výzvě k zahájení prací
objednatelem
- Zastupitelstvo obce pověřuje místostarostu pana Jaroslava
Lásku k zajištění technického dohledu nad realizací.

návrh usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Vysoká u Příbramě, IČ 00243574 souhlasí se vstupem obce Vysoká u Příbramě do Dobrovolného
svazku obcí ORP Příbram, IČ 04513151 a zároveň souhlasí
se stanovami tohoto svazku.
Zastupitelstvo dále deleguje starostu, případně místostarostu obce Vysoká u Příbramě, k zastupování obce Vysoká u
Příbramě v orgánech Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram. Zastupitelstvo dále pověřuje starostu k podání žádosti o přijetí za člena tohoto svazku.
Navrhovatel:
Ing. Ladislav Drozda
Diskuze:
Ing. Drozda informoval o schůzce s tajemníkem DSO ORP
Příbram, na které kromě seznámení s činností svazku byly
vysvětleny i činnosti s novou povinností obce dle NAŘÍZENÍ
EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o
ochraně osobních údajů - General Data Protection Regulation GDPR). Svazek kromě metodické podpory obcím bude
pro členské zpracovávat analýzu potřeb k naplnění tohoto
nařízení a dále dohlížet na plnění povinností.
Protinávrh:
nebyl vznesen
Výsledek hlasování:
Pro Proti Zdrželi se
usnesení č.: 20180214/03/03 bylo schváleno

Navrhovatel:
Jaroslav Láska
Diskuze:
Pan Láska upřesnil přítomným jednotlivé lokality a rozsah
prací, které budou provedeny. Dále informoval, že obce má s
ČEZ Distribuce a.s. smlouvy o vytvoření odběrného místa do
11/2018 a při nesplnění této smluvní podmínky může dodavatel zrušit nebo změnit místo napojení na rozvodnou soustavu. Předsedající doplnil, že projekty elektropřípojek jsou
součástí PD ÚŘ a jakákoliv změn trasy by vyžádala změnu
PD a žádost o změnu ÚR.

návrh usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce schvaluje neinvestiční finanční dotaci
pro MŠ Třebsko ve výši 25 tis. Kč pro kalendářní rok 2018
s těmito podmínkami:
- dotace bude využita na vnitřní vybavení učeben
a jídelny.
- dotace bude řádně vyúčtována do 30. 9. 2018.
Zastupitelstvo pověřuje starostu k podpisu veřejnoprávní
smlouvy za výše uvedených podmínek.
Navrhovatel:
Lucie Šímová
Diskuze:
bez příspěvku
Protinávrh:
nebyl vznesen
Výsledek hlasování:
Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
usnesení č.: 20180214/03/04 bylo schváleno
návrh usnesení č. 5:
- Zastupitelstvo schvaluje PROTOKOL O VYHODNOCENÍ
NABÍDEK ze dne 7. 2. 2018 k veřejné zakázce: " na realizaci
el. přípojka 0,4 kV pro p.č. 153/1 - vrt, p.č. 356/4/ vodojem".
- Zastupitelstvo v souladu s výše uvedeným protokolem rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky: Jako nejvhodnější nabídka byla vybrána nabídka uchazeče:
l na realizaci el. přípojka 0,4 kV pro p.č. 153/1
- vrt: KRYLL ELEKTRO s.r.o. IČ 27095177
l na realizaci el. přípojka 0,4 kV pro p.č. 356/4
- vodojem: KRYLL ELEKTRO s.r.o. IČ 27095177
- Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce vypracovat
návrhy smluv podle tohoto usnesení a smlouvu
na realizaci jménem obce uzavřít s podmínkami
l dle cenových nabídek společnosti
KRYLL ELEKTRO s.r.o. IČ 27095177.
l s podmínkou realizace el. přípojka 0,4 kV
pro p.č. 153/1 - vrt, bezodkladně po podpisu smlouvy
l s podmínkou realizace el. přípojka 0,4 kV pro

Protinávrh:
nebyl vznesen
Výsledek hlasování:
Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
usnesení č.: 20180214/03/05 bylo schváleno
návrh usnesení č. 6:
- Zastupitelstvo schvaluje prodej zbytného majetku obce v
rozsahu:
l Výsuvný žebřík, inventární číslo 7 z roku 1985,
prodejní cena je stanovena na minimálně 3 tis. Kč
l Bubnová sekačka, inventární číslo 22 z roku 2004,
prodejní cena je stanovena na minimálně 2 tis. Kč
- Zastupitelstvo schvaluje vyřazení zbytného majetku
obce v rozsahu:
l volební zástěna, inventární číslo 14 z roku 2002
Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce obce od 28. 1.
2018 - 14. 2. 2018.
Pověřuje místostarostu obce pana Jaroslava Lásku ke zveřejnění schváleného prodeje. Nabídky budou doručeny na
adresu OÚ Vysoká u Příbramě do 6. 3. 2018 a následně vyhodnoceny dne 7. 3. 2018 na pracovní poradě zastupitelstva
obce, kde jediným kriteriem pro prodej je nejvyšší nabídnutá prodejní cena.
Navrhovatel:
Jaroslav Láska
Diskuze:
bez příspěvku
Protinávrh:
nebyl vznesen
Výsledek hlasování:
Pro 6 Proti 6 Zdrželi se 0
usnesení č.: 20180214/03/06 bylo schváleno
návrh usnesení č. 7:
Zastupitelstvo:
- záměr obec směnit pozemek byl zveřejněn na úřední
desce obce, a to včetně elektronické, od 26. 1. 2018
a sejmut 14. 2. 2018
- schvaluje bezúplatnou směnu pozemku p.č. 442/2
v k.ú. Vysoká u Příbramě o výměře 326 m2 (orná půda)
za p.č. 364/2 v k.ú. Vysoká u Příbramě o výměře 326 m2
(orná půda).
- pověřuje starostu k přípravě a podpisu směnné
smlouvy.
- schvaluje, že náklady spojené se směnou nese
navrhovatel směny - Obec Vysoká u Příbramě.
Navrhovatel:
Jaroslav Láska
Diskuze:
Pan Láska upřesnil na mapových
podkladech o který pozemek se jedná a jaký záměr má obec
na těchto pozemcích - vybudování cesty pro pěší.
Protinávrh: nebyl vznesen
Výsledek hlasování:
Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
usnesení č.: 20180214/03/07 bylo schváleno
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návrh usnesení č. 8:
Zastupitelstvo schvaluje aktualizaci střednědobého výhledu
rozpočtu obce Vysoká u Příbramě na roky 2019 a 2020 v členění na běžné a kapitálové příjmy a výdaje dle předložené
aktualizace č. 1, tj. doplněné o investiční výhled na realizaci
kanalizace a stavbu ČOV Vysoká u Příbramě dle kumulativního rozpočtu VRV k žádosti o dotaci - leden 2018.
Navrhovatel:
Ing. Ladislav Drozda
Diskuze:
bez příspěvku
Protinávrh:
nebyl vznesen
Výsledek hlasování:
Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
usnesení č.: 20180214/03/08 bylo schváleno
Výpis byl vyhotoven dne: 15. 2. 2018
.....................................................
VýpIs č. 2/2018 ze zasedání zastupItelstVa
obCe Vysoká u příbramě 9. 5. 2018.
Zapisovatel:
Jaroslav Láska
Ověřovatel zápisu:
MUDr. Karel Franěk, Ivo Chleboun
Členů zastupitelstva obce (9):
Ing. Drozda Ladislav,
MUDr. Franěk Karel, Chleboun Ivo,
Ing. Krejčová Jana, Láska Jaroslav,
Bc. Pospíšilová Ivana, Strnad Zdeněk,
Šabat Ladislav, Šímová Lucie
Z toho: přítomno: 6
omluveno: 3 (Bc. Ivana Pospíšilová,
Ing. Jana Krejčová, Lucie Šímová)
hosté:
Dle přílohy
návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Vysoká u Příbramě určuje ověřovateli
zápisu MUDr. Karla Fraňka a pana Iva Chlebouna,
zapisovatelem pana Jaroslava Lásku.
Navrhovatel:
Zdeněk Strnad
Diskuze:
bez příspěvku
Protinávrh:
nebyl vznesen
Výsledek hlasování:
Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
usnesení č.: 20180509/07/01 bylo schváleno
návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Vysoká u Příbramě schvaluje následující
program zasedání:
1) Zahájení a kontrola přijatých usnesení,
2) GDPR 2018,
3) Sazebník úhrad za poskytování informací
podle zákona 106/2006 Sb.,
4) Rozpočtové opatření č. 1, 2, 3/2018
5) Různé
6) Diskuze.
Navrhovatel:
Zdeněk Strnad
Diskuze:
bez příspěvku
Protinávrh:
nebyl vznesen
Výsledek hlasování:
Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
usnesení č.: 20180509/07/02 bylo schváleno
návrh usnesení č. 3:
Obec Vysoká u Příbramě podle § 5 odst. 1 písmeno f) zákona o svobodném přístupu k informacím stanovuje ve
smyslu § 17 zákona o svobodném přístupu k informacím a
ve smyslu nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací
podle zákona o svobodném přístupu k informacím s účinností od 9. 5. 2018 tento Sazebník úhrad nákladů za posky-

tování informací dle předloženého návrhu.
Navrhovatel:
Zdeněk Strnad
Diskuze:
bez příspěvku
Protinávrh:
nebyl vznesen
Výsledek hlasování:
Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
usnesení č.: 20180509/07/03 bylo schváleno
návrh usnesení č. 4:
Zastupitelstvo bere na vědomí RO č. 1/2018, schválené v
kompetenci starosty 30. 1. 2018 a RO č. 2/2018, schválené v
kompetenci starosty 28. 3. 2018. Zastupitelstvo schvaluje
RO č. 3/2018 dle předloženého návrhu. Zvýšení rozpočtového schodku bude financováno úsporami z minulých let.
Navrhovatel:
Diskuze:

Ing. Ladislav Drozda
Správce rozpočtu vysvětlil jednotlivé
položky rozpočtového opatření
Protinávrh:
nebyl vznesen
Výsledek hlasování:
Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
usnesení č.: 20180509/07/04 bylo schváleno

Výpis byl vyhotoven dne: 10. 5. 2018
.....................................................
VýpIs č. 3/2018 ze zasedání zastupItelstVa
obCe Vysoká u příbramě 20. 6. 2018
Zapisovatel:
Jaroslav Láska
Ověřovatel zápisu:
Ing. Ladislav Drozda, Ladislav Šabat
Členů zastupitelstva obce (9):
Ing. Drozda Ladislav,
MUDr. Franěk Karel, Chleboun Ivo, Ing. Krejčová Jana,
Láska Jaroslav, Bc. Pospíšilová Ivana, Strnad Zdeněk,
Šabat Ladislav, Šímová Lucie
Z toho: přítomno: 8 omluveno: 1 (Ivo Chleboun)
hosté:
Dle přílohy
usnesení č.: 20180620/09/01 bylo schváleno
návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Vysoká u Příbramě určuje ověřovateli
zápisu Ing. Ladislava Drozdu a pana Ladislava Šabata, zapisovatelem pana Jaroslava Lásku.
Navrhovatel:
Zdeněk Strnad
Diskuze:
bez diskuze
Protinávrh:
nebyl vznesen
Výsledek hlasování:
Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
usnesení č.: 20180620//09/02 bylo schváleno
návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Vysoká u Příbramě schvaluje následující
program zasedání:
1) Zahájení a kontrola přijatých usnesení,
2) Zpráva finančního výboru,
3) Schválení závěrečného účtu obce a zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2017,
4) Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2017,
5) Rozpočtové opatření, vypuštěno
6) Stanovení počtu členů zastupitelstva obce volených
do zastupitelstva obce ve volebním období 2018 - 2022
dle § 67 a § 68 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů,
7) Informace z územního plánování, úprava návrhu
zadání ÚP dle § 43 odst. 3 zákona 183/2006 Sb.,
8) Informace ze Svazku obcí ANTONÍN DVOŘÁK,
9) Informace z projektu „Obecní vodovod“,
10) Vyhodnocení poptávky na realizaci příjezdové
komunikace k obecnímu vrtu,
11) Výběrové řízení na kronikáře obce,
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12) Různé,
13) Diskuze.
Navrhovatel:
Zdeněk Strnad
Diskuze:
bez diskuze
Protinávrh:
nebyl vznesen.
Výsledek hlasování:
Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
usnesení č.: 20180620/09/03 bylo schváleno
návrh usnesení č. 3:
Zastupitelstvo schvaluje návrh závěrečného účtu obce Vysoká u Příbramě za rok 2017 společně se zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2017. Zastupitelstvo
souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Návrh
byl vyvěšen na ÚD OÚ Vysoká u Příbramě, včetně dálkového
přístupu, od 1. 6. 2018 do 20. 6. 2018.
Navrhovatel:
Ing. Jana Krejčová
Diskuze:
bez diskuze
Protinávrh:
nebyl vznesen
Výsledek hlasování:
Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
usnesení č.: 20180620/09/04 bylo schváleno
návrh usnesení č. 4:
Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku obce Vysoká u Příbramě za rok 2017. Zastupitelstvo nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v
souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz
předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
Navrhovatel:
Diskuze:
Protinávrh:

Ing. Jana Krejčová
bez diskuze
nebyl vznesen

Výsledek hlasování:
Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
usnesení č.: 20180620/09/05 bylo schváleno
návrh usnesení č. 5:
Zastupitelstvo schvaluje počet 7 členů zastupitelstva obce
volených do zastupitelstva obce ve volebním období 2018 2022 stanovený dle § 67 a § 68 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Navrhovatel:
Zdeněk Strnad
Diskuze:
bez příspěvku
Protinávrh:
nebyl vznesen
Výsledek hlasování:
Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
usnesení č.: 20180620/09/06 nebylo schváleno
návrh usnesení č. 6:
Zastupitelstvo schvaluje zapracování regulačních prvků do
nového územního plánu a vetuje usnesení č.
20140304/03/03, ve které mj. zastupitelstvo obce schválilo
zadání Územního plánu Vysoká u Příbramě podle § 47 odst.
5 zákona č. 183/ /2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

Navrhovatel:
Zdeněk Strnad
Diskuze:
bez příspěvku
Protinávrh:
nebyl vznesen
Výsledek hlasování:
Pro 0 Proti 8 Zdrželi se 0
usnesení č.: 20180620/09/07 bylo schváleno
návrh usnesení č. 7:
Zastupitelstvo v návaznosti na předchozí usnesení schvaluje,
aby se žádosti o novostavby nebo stavební úpravy do doby
vydání nového územního plánu posuzovaly již dle podmínek, které bude nový územní plán definovat a nikoliv dle
platného územního plánu z roku 2002.
Navrhovatel:
Zdeněk Strnad
Diskuze:
bez příspěvku
Protinávrh:
nebyl vznesen
Výsledek hlasování:
Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
usnesení č.: 20180620/09/08 bylo schváleno
návrh usnesení č. 8:
Zastupitelstvo schvaluje ukončení smlouvy se zpracovatelem
PD společností A.Z.A.P. spol. s r.o. a pověřuje starostu obce k
podpisu dohody o ukončení spolupráce v souladu s čl. VIII.
SJEDNANÉ SANKCE A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, odst. 8.6
a to formou dodatku ke smlouvě.
Navrhovatel:
Zdeněk Strnad
Diskuze:
bez příspěvku
Protinávrh:
nebyl vznesen .
Výsledek hlasování:
Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
usnesení č.: 20180620/09/09 bylo schváleno
návrh usnesení č. 9:
- Zastupitelstvo schvaluje PROTOKOL O VYHODNOCENÍ
NABÍDEK ze dne 19. 6. 2018 k veřejné zakázce: "SO 101 Příjezdová komunikace k vodnímu zdroji".
- Zastupitelstvo v souladu s výše uvedeným protokolem
rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky: Jako nejvhodnější
nabídka byla vybrána nabídka uchazeče: STALER spol. s r.o.
IČ: 01498240, Dubno 62, 261 01 Příbram
- Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce vypracovat
návrh smlouvy podle tohoto usnesení a smlouvu na realizaci
jménem obce uzavřít s podmínkami
o dle cenové nabídky společnosti STALER spol. s r.o..
- Zastupitelstvo obce pověřuje pana Jaroslava Lásku a
pana Ladislava Šabata k zajištění technického dohledu nad
realizací.
Navrhovatel:
Diskuze:
Protinávrh:
Výsledek hlasování:

Zdeněk Strnad
bez příspěvku
nebyl vznesen.
Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

Výpis byl vyhotoven dne: 25. 6. 2018

Vítací poutače
Na základě upozornění Územním odborem Policie
ČR Příbram z června letošního roku jsme byli nuceni
odstranit vítací poutače se znakem obce, které byly připevněny na značkách začátek obce. Byli jsme upozorněni, že jsme porušili zákon o pozemních komunikacích

a na to, že na dopravní značce se nesmí umístit nic jiného a dále, že jsme něco umístili na sloupek, který není
v majetku obce. Tyto vítací poutače s označením obce
budou přemístěny na jiná místa.
oÚ
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Co vše se umí samo ...
Co Vše se umí samo někde objeVIt:
hlína a staré cihly na polní cestě, mrazák včetně zkaženého masa, hromady kamení na okraji lesa, plevel
a tráva ze zahrádky rozházený v lese, igelitové pytle
v BIO odpadu, nedopalky cigaret v okolí laviček
a na dětském hřišti, plný odpadkový pytel z kuchyňského koše, okolo silnice krabičky od cigaret, prázdné
PET láhve a plechovky a u kontejneru na tříděný
odpad se občas objeví tříramenný lustr včetně žárovek, několikery prosklené dveře, dětské oblečení, opakovaně boty všech velikostí, sada pánských kraťasů,
naprosto kompletní potravinový obsah ledničky, jednotlivé díly automobilů včetně autoskla, pytle s plevelem, posekaná tráva, zkažené maso, zbytky
sádrokartonu, osázené květináče s odkvetlými muškáty, atd…

Co Vše se umí ztratIt, nebo samo rozbít:
dvířka od nástěnky na dolní čekárně, připevňovací
magnety v nástěnkách, utržená lavice v čekárně,
pomalovaná zeď v čekárně a ohořelá cedule zákaz
kouření, odnesené vyndavací zábradlí od Bacáku,
rozlámané lavičky na dětském hřišti, roztrhaný provozní řád hřiště, uražená značka označující retardér,
zohýbané dopravní značky, odnesené vidle (2x) od
BIO kontejneru, ztracené lopaty z nádob na zimní
posyp, proražené dveře v tělocvičně, promačkaný již
opravený sádrokarton v tělocvičně, poničené dveře
od boudy na hřišti, odcizený elektroodpad, který
shromáždili hasiči od občanů, atd…
JL

dění v obci a okolí
Jedním z úkolů v tomto volebním období byla obnova některých starých polních cest, které jsou
v majetku obce. Jako první byla vytipována takzvaná
Dvořákova cesta, kterou údajně chodíval Antonín
Dvořák z Vily Rusalky k Rusalčinu jezírku.
Tuto cestu se nám podařilo zprovoznit od Leče
k navazující lesní cestě přes hlavní silnici k zámečku
a poté k jezírku a zároveň s odbočkou podél lesa přes
střed vesnice se zastávkou v pohostinství U Cempírků.
Obnovení této cesty si vyžádalo celkem dost velké úsilí,
a hlavně mnoho strávených hodin.
Muselo se zaměřit, vytyčit přesnou trasu, vykolíkovat, několikrát uhrabat, několikrát vysbírat kamení,
připravit opěrné kolíky pro stromky, vykopat díry pro
stromky, koupit, přivézt a vysadit 33 stromů, zalévat,
zasít trávu (ještě bude následovat přisetí), znovu uhrabat a vysbírat kamení, osadit lavičku, zabudovat zábrany
pro vjezd, zpevnit kamením příliš vlhké úseky atd…
I přes veškeré naše úsilí se nám nepodařilo zamezit
tomu, že v průběhu prací nám neznámý dobráček 2x

projel cestu autem za největšího mokra a dále bylo
úmyslně či nedbalostí poničeno několik stromků.
Věříme, že se to již nebude opakovat a obnovená cesta
nebude ničena a bude jen sloužit k příjemné procházce.
V plánovaném výhledu obce je dále obnovit polní
cestu z jižní strany obce, která by propojila spodní
konec vesnice s cestou na Strýčkovy.
JL
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životní jubilea 2018
Leden:
Jaroslava Bibenová
Jiřina Nešverová
Marie Šedivá
Hedvika Hrušková
Únor:
Růžena Turková
Ladislav Šabat
Jiří Šálek
Jiří Sedláček
Březen:
Marie Duchoňová
Josef Hruška
Božena Bernášková

Červenec:
Marie Tomášková
Zdenka Kolářová

Duben:
Jiří Karas
Luboš Kubala
Olga Lišková
Jaroslav Vošahlík
František Sadílek

Srpen:
Anna Němcová
František Praisler
Marie Hájková

Květen:
Jana Vlasová
Červen:
Vlastislav Fencl
Jitka Kubalová
Miroslava Bambasová

Září:
Jiří Krejčí
Václav Jančar
Václav Shrbený
Euženie Šmatláková

Všem jubilantům
přejeme hodně zdraví a štěstí.

Nejstarší občan naší obce
V době velikonoční se starosta obce vydal
na návštěvu za nejstarším občanem naší obce, panem
Václavem Jančarem, který letos oslaví krásné 96.
narozeniny. Pan Jančar se přestěhoval ke své rodině
do Roztok u Prahy, kde v péči rodiny a rehabilitačního
centra udržuje fyzičku a mysl jak se patří. Aby jako
každý rok v čase předvelikonočním mohl procvičit
i tradici, kterou držel po celou dobu pobytu na Vysoké,
tak mu starosta přivezl vrbové proutí a pak společně
upletli tři pomlázky a jejich blahodárné účinky ověřili
u přítomných žen a jeho pravnučky Sofie - v rukou
mistra fungovaly výborně jako každý rok!
Pan Jančar všechny Vysočáky moc pozdravuje
a vzpomíná na Vysokou celým svým srdcem.
ZS

Ořezání větví
OÚ žádá občany, aby ořezali větve stromů, případně
keřů a jiných rostlin v jejich vlastnictví, které přesahují
jejich pozemek a zasahují nad asfaltový povrch vozovky.
Vše, co spadne z těchto rostlin na veřejné prostory, většinou „samozřejmě“ majitelé neuklidí, a tak nejen že to
částečně ničí povrch vozovky, ale je to i nebezpečné
z důvodu uklouznutí, či kontaktu s projíždějícím vozidlem, případně to zabraňuje průniku světla z veřejného osvětlení a konečně to není ani pěkný pohled na
znečištěnou cestu.
Před časem bylo 13 majitelů nemovitostí na tuto skutečnost upozorněno a těm, kteří naši žádost vyslyšeli,

děkujeme. V současné době za nejkritičtější místa, která
by si zasloužila úpravu, považujeme č.p. 54 - ořešák, č.p.
60 - ořešák, třešeň, č.p. 86 - smrky a č.p. 102 - ořešák,
smrky, jabloň.
V případě potřeby uložení vzniklého dřevoodpadu
je možné využít lokality Trniny (vedle kontejneru na BIO
odpad). Dále je možnost pronájmu obecního traktoru
s valníkem pro odvoz odpadu. Za pochopení a vstřícnost k našemu požadavku srdečně děkujeme.
OÚ
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Akce konané
výročí 40 let oD požáru Svaté hory
Na konci dubna jsme si připomněli 40. výročí požáru, který zachvátil Svatou Horu a
zcela zničil poměrně značnou část střechy.
Programu slavnostní vzpomínkové akce a
dekorování praporů zúčastnivších sborů se
zúčastnil i náš sbor dobrovolných hasičů,
který se dne 27. dubna 1978 též zúčastnil hašení požáru, ke kterému se tehdy postupně
dostavilo, i se zálohami a střídáním, šestačtyřicet požárních jednotek, šestnáct profesionálních, dvě vojenské a osmadvacet
dobrovolných, o celkovém počtu 330 hasičů.

Pamětníkům této tragedie zástupci sboru přivezli a předali
plaketu, která u příležitosti výročí byla vydána společně s pamětním listem. Společně pak na valné hromadě sboru o tragédii pohovořili a zavzpomínali i na ty, kteří se pomoci
zúčastnili a již nejsou mezi námi.

Přehled akcí 2014 - 2018
přehled kulturních a společenských akcí konaných
v letech 2014 - 2018 obcí Vysoká u příbramě:
06. 10. 2014 - Vysocká drakiáda
17. 10. 2014 - Tvořivá dílna pro děti
28. 11. 2014 - Společná pečení vánočních perníčků
19. 12. 2014 - Tradiční vánoční zpívání
20. 12. 2014 - Povídání o adventu
- loutkoherecká skupina Zalezlíci
08. 03. 2015 - Oslava MDŽ
- obnovená akce po několika letech
30. 04. 2015 - Pálení čarodějnic

2018 - SDh - zabijačka

- akce pořádaná společně s místním
hasičským sborem dobrovolných hasičů
07. 06. 2015 - Oslava MDD
04. 10. 2015 - Drakiáda
29. 11. 2015 - Dýňování s Majkou
18. 12. 2015 - Vánoční zpívání u stromku
08. 03. 2016 - Oslava MDŽ
30. 04. 2016 - Stavění májky a pálení čarodějnic
se sborem dobrovolných hasičů obce
Vysoká u Příbramě
13. 05. 2016 - Tvoření s dětmi
05. 06. 2016 - Oslava MDD

30. 4. 2018 SDh - Stavění májky 2018
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14. 10. 2016 - Dýňování s Majkou
16. 10. 2016 - Divadelní představení pro dospělé:
Zářivá hvězda
27. 10. 2016 - Drakiáda
03. 11. 2016 - Pečení perníčků
04. 11. 2016 - Divadelní představení pro děti:
Míček Flíček
09. 12. 2016 - Vánoční tvoření
22. 12. 2016 - Vánoční zpívání u stromečku
08. 03. 2017 - Oslava MDŽ
30. 04. 2017 - Stavění májky a pálení čarodějnic
se sborem místních dobrovolných hasičů
17. 05. 2017 - Společná tvorba z ovčího rouna
10. 06. 2017 - Oslava 650 let obce + 120 let SDH
28. 09. 2017 - Drakiáda
22. 10. 2017 - Dýňování

05. 11. 2017 - Divadelní představení pro děti:
Tři prasátka
11. 11. 2017 - Divadelní představení pro děti i dospělé:
S čerty nejsou žerty
- Kamýcký divadelní spolek KADIS
24. 11. 2017 - Pečení perníčků
22. 12. 2017 - Tradiční vánoční setkání u stromečku
11. 02. 2018 - Divadelní představení pro děti:
Kouzelný vláček
18. 02. 2018 - Dětský karneval
08. 03. 2018 - Oslava MDŽ
21. 04. 2018 - Sázení stromů
na znovuobnovené polní cestě
30. 04. 2018 - Stavění májky a pálení čarodějnic
s místním SDH
10. 06. 2018 - Oslava MDD

18. 2. 2018 - karneval pro Děti a klaun hugo

8. 3. 2018 - oSlava mDž

21. 4. 2018 - Sázení Stromů

30. 4. 2018 - pálení čaroDějnic
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Projekt „Vysoká u Příbramě - Zásobování pitnou vodou“
Je jeden z projektů, který byl rozpracován
a bude předán novému zastupitelstvu k dopracování a realizaci. Projekt „Vysoká u Příbramě Zásobování pitnou vodou“ je aktuálně ve stádiu
územního rozhodnutí s nabytím právní moci a
dle výsledku průzkumu zájmu o připojení
na připravovaný obecní vodovod se ukázalo,
že pouze ca. 20% majitelů nemovitostí má
aktuálně problémy s množstvím a kvalitou pitné
vody a chtěli by se připojit na budoucí obecní
vodovod. Bohužel pro tak malý zájem je projekt
nerealizovatelný, a to jak z finančních důvodů,
protože výše vodného by nebyla únosná, tak i
z důvodů hygienických, protože při tak malém
odběru by ve vodovodní síti nebylo možné
dodržet požadovanou kvalitu vody.. Projekt
obecního vodovodu jako celek byl z důvodu nezájmu pozastaven a z rozhodnutí zastupitelstva
obce byl a stále je realizován pouze dílčí funkční
celek a to obecní studna, příjezdová komunikace
ke studni, el. přípojka a oplocení. Tento funkční
celek zajistí udržitelnost jak množství, tak
kvality vodního zdroje a umožní čerpat
neupravenou vodu pro potřeby obce a jejích občanů.
Dnes víme, že tento projekt z pohledu pokračování má to nejsložitější, jako jsou technické a
majetkoprávní záležitosti, již připravené. V případě, kdy i naši obec zasáhne problém s množstvím a kvalitou pitné vody ve studnách, tak bude
na co navázat a bez velkých zdržení vzniklou situaci efektivně řešit.
Z pohledu řídícího pracovníka úřadu si nedovolím nepovzdychnout, že je velká škoda, že se
projekt vodovodu z důvodu nezájmu nemůže
realizovat společně s odkanalizováním a tak

se připravme na dvakrát rozkopanou vesnici
v období zhruba 2-7 let. Pokud mi dáváte
za pravdu, tak se pojďme společně zamyslet,
jestli bychom neměli přemýšlet v čase dál, než
na krátkou dobu dopředu a zkusili společně
tento projekt, resp. zájem o něj oprášit a znovu
vyhodnotit, jestli opravdu čekat „až voda nebude“ nebo být na tuto situaci připraven.
V prvním říjnovém týdnu si půjdeme zvolit
své nové zastupitelstvo obce a tak kromě nad
kandidáty se zkusme zamyslet nad problémem
množství a kvality našich studní a pomožte
novým zastupitelům vidět tento problém též vašima očima, vyplňte dotazník a přineste jej společně s vybranými kandidáty do volební
místnosti nebo na obecní úřad.
Dotazník naleznete na volném listu v tomto
čísle občasníku.
děkujeme za vyplnění,
Váš názor nás zajímá!
zdeněk strnad
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Strom republiky
V souvislosti s oslavami 100. výročí vzniku republiky
nás oslovila hejtmanka Středočeského kraje Ing. Jaroslava Jermanová
s tím, že v průběhu let byly v obcích vysazovány z důvodu různého výročí stromy republiky (převážně lípy), dříve také pojmenované jako Lípy
svobody a že by bylo dobré tyto stromy uvést do povědomí obyvatel.
I v naší obci se nachází taková lípa s jakýmsi rodokmenem
- a to na návsi u autobusové čekárny.
Tato lípa byla vysazena zastupiteli obce dne 28. 10. 2000
jako strom do dalšího milenia. Při výsadbě byl strom vysoký 250 cm
a obvod kmene ve výšce 150 cm byl 12 cm.
V roce 2018 strom měří 780 cm a obvod kmene je 59 cm.
Na základě těchto skutečností jsme k 100. výročí vzniku republiky
tuto naši lípu nechali zaregistrovat jako strom republiky.
Možno zhlédnout na www.lípyrepubliky.cz
JL

Obecní finance
2. výsledek rozpočtu v kč:
2015
- 373 000
2016
+1 581 000
2017
+1 041 000
pololetí 2018
+939 000

1. Stav prostředků na obecních účtech:
konec roku 2014
13 872 451,09 Kč
konec 1. pololetí 2018 17 099 927,21 Kč
úspora
3 227 476,12 Kč

3. investiční akce
investiční akce

2014

2015

2016

2017

2018

celkem

pozemky

22 000

560 000

709 000

vodovod

395 000

412 000

259 000

294 000

1 360 000

1 291 000

kanalizace a ČOV

116 000

1 035 000

154 000

371 000

1 676 000

územní plán

39 000

341 000

36 000

54 000

470 000

budova OÚ

488 000

celkem

488 000
972 000

2 281 000

155 000

719 000

719 000

5 285 000

4. počet zaměstnanců obce
rok

2014

2015

2016

2017

2018

na smlouvu
s Úřadem práce

0

6

6

0

2

kanalizace a ČOV

7

8

8

10

10

5. Dotace (včetně Úřadu práce) v kč
rok

2014

2015

2016

2017

2018

dotace

0

613 000

553 000

157 000

0
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Poděkování občanům
zastupitelé obce děkují všem, kteří se ať větší či menší měrou podíleli na práci a chodu obce
v uplynulém volebním období. těm, které jsme opomněli jmenovat, se velice omlouváme,
ale zajisté si vážíme i jejich práce. (seznam dle abecedy)
s. andrýsek, j. bejček, j. brynda, z. burda, j. Cudlín, j. Fencl, j. Franěk, V. herold, j. karas,
l. kalát, m. liška, V. liška, l. lišková, V. nešvera, V. strnadová, j. šabatová, l. šivara,
I. švehlová, j. tomášek ml., k. tomášek, z. Vaníček, z. Vaníček ml.

Parkování
Na základě žádosti složek záchranného sboru jsme
v roce 2017 písemně požádali 20 občanů, aby neparkovali na veřejných komunikacích, případně na obecní
zeleni a neznemožňovali tak bezpečný průjezd.
Něco málo se zlepšilo, ale naopak některé nevhodné parkování přibylo.
Všem, kteří byli upozorněni a našli nějaké, alespoň částečné řešení opravdu děkujeme a vážíme si jejich vstřícnosti (např.
č.p. 29, č.p. 42, č.p. 46, č.p. 70, č.p. 99). Již
poněkolikáté si dovoluji připomenout, že
v obci Vysoká není nemovitost u které by
nebylo možno zaparkovat na vlastním pozemku. Stačí jen provést patřičné úpravy,
někdy možná jen otevřít vrata. Mnohé trvalé

parkování mimo vlastní pozemek je pouze vizitka majitele vozidla o jeho bezohlednosti a lhostejnosti vůči ostatním a svému okolí!
§25/3 Při stání vozidla musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3
m pro každý směr jízdy, při zastavení
musí zůstat volný alespoň jeden jízdní
pruh široký nejméně 3 m pro oba
směry.
§27 Řidič nesmí zastavit a stát
na křižovatce a ve vzdálenosti kratší
než 5 m před hranicí křižovatky a za ní.
JL

Sucho, sucho ...
suCho, suCho, suCho
aneb Voda nad zlato…….
Ještě před pár lety každá pumpa na návsi chrlila vodu
a dnes se z ní jen zapráší. Ani největší pesimisti nečekali,
že přijde chvíle, kdy v Česku začnou ve velkém vysychat
studny. Jenže realita a nejnovější průzkumy to jasně prokazují.
Nejhorší situace je na jižní Moravě, kde 37 % vrtů je
na suchu. Ale i zbytek republiky se potýká s velkými
problémy způsobenými poklesem podzemních vod.
Problém je, že většina lidí si uvědomí pokles hladiny
ve studni, až když jede čerpadlo naprázdno. A to už bývá
většinou pozdě, protože vybudování nového zdroje
pitné vody pro domácnost je dlouhodobá záležitost. A
proto by každý měl uvažovat dopředu a předcházet takovým situacím, že bude jednoho dne bez vody.
Podle hydrologů jsme zapomněli, kde Česká republika leží, a vůbec neumíme s vodou hospodařit. K nám
žádná voda nepřitéká, naopak my ji rozdělujeme státům
okolním.
Jsme dokonce třetí nejohroženější stát v Evropě. Zásoby pitné vody už mají horší jen ostrovy Malta a Kypr.

I na Vysoké jsme se přesvědčili, že rok od roku hladiny vod v našich studních klesají. Obec je na tuto situaci připravená a vybudovala pro občany vrt, který je
dost vydatný, aby zásoboval kvalitní pitnou vodou celou
obec. O průběhu budování vrtu a o akci ,,obecní vodovod“ informuje starosta obce na každém zasedání zastupitelstva. Je však smutné, že dosud nebyl mezi
občany zájem o připojení k vodovodu a vypadá to, že
lidé v obci opravdu čekají až na to, až jednoho dne voda
v jejich studni nebude. Přitom projekt na obecní vodovod je připravený a čeká se jen na zájem občanů. Ve
dnech 5. a 6. října budou probíhat volby do zastupitelstva obce v prostorách obecního úřadu. V těchto dnech
bude probíhat i anketa, zaměřená na zjištění zájmu občanů o připojení k veřejnému vodovodu. Na základě
této ankety se rozhodne o dalším průběhu budování
obecního vodovodu.
Pro získání dotace na akci vodovod je nutné zajistit
připojení a odběr vody alespoň 60 % domácností v obci.
Proto se všichni prosím zamyslete do budoucnosti
a nenechávejte rozhodnutí na dobu, až budete
,,na suchu“.
LS
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Přívalové deště
Jako mnohé okolní obce, tak i Vysokou zasáhly
přívalové deště. Ne všichni to zaregistrovali,
ale 24. května byl příval vody od Rusalčina jezírka tak
velký, že přicpané potrubí nezvládlo odtok a hrozilo
zatopení okolních domů až k rybníku Bacáku. A tak
museli nastoupit místní hasiči v čele se Zdeňkem
Vaníčkem a Karlem Tomáškem, aby provedli alespoň
částečné vyčištění stoky a zamezili tak následným
škodám. To vše muselo probíhat v odpoledních
hodinách, večerních hodinách, znovu okolo půlnoci

a opětovně brzo ráno. Nakonec vše dopadlo bez značných škod. Po ustání dešťů a opadnutí vody se důkladnějšího pročištění ujal Luboš Kalát, který část stoky
odbagroval.
Dále bylo zajištěno vyčištění odtoku vody od
Rusalčina jezírka mimo obec do lesa směr Strýčkovy, a
tak by proud vody z lesa do obce neměl v budoucnu
přijít v takovém množství.
Všem, kteří ať třeba jen nepatrně pomohli, patří
poděkování.
JL

Odpady
Pro letošní rok
(tj.2018) byly poplatky
za odpady za občana
navýšeny na 540,- Kč.
Již několik let zpátky je
výše poplatků stanovena ze skutečných nákladů
z
roku
předcházejícího rozpočtená počtem obyvatel a rekreačních
nemovitostí tak, aby
nebylo nutné doplácet
z rozpočtu obce

VÝKAZ O ODPADeCh ZA rOK 2016-17
Druh oDpaDu

2016

2017

papír

2,664 t

4,175 t

Sklo

2,958 t

5,546 t

kompozitivní obaly

0,339 t

0,449 t

plaSty

2,027 t

2,984 t

pneumatiky

0,344 t

0,260 t

barvy, lepiDla

0,090 t

0,210 t

olej, tuky, obaly

0,083 t

0,040 t

140,870 t

83,560 t

30,930 t

25,830 t

5,360 t

2,370 t

SměSný komunál. oDpaD
bio oDpaD
velkoobjemový oDpaD

rok 2018 byly veškeré
dodavatelské služby
vysoutěženy za co nejnižší ceny.
Pro snížení nákladů jsme oslovili
s nabídkou služeb i
provozovny, které mají
sídlo v obci. 5 provozoven našich služeb
využívá, 4 provozovny
nám oznámily, že
službu mají zajištěnou
jinak a 6 provozoven
nám vůbec neodpově-

Vzhledem k navýšení cen všech služeb, především přepravného za dělo.
tříděný odpad, k tomuto kroku muselo dojít. Pro
Pro snížení poplatků je také možnost získat
k přihlášení trvalému pobytu ty lidi, kteří v obci
trvale bydlí, ale nejsou přihlášeni. Uvažuje se i o
vydání nové vyhlášky a o novém systému placení,
který by alespoň částečně zvýhodnil více početné
rodiny.
Na druhé straně vznikají vícenáklady z důvodu neukázněných občanů, kteří odloží něco ne
vždy tam, kam to patří.
I přes všechna tato úskalí pevně věříme, a vše
tomu zatím nasvědčuje, že náklady na odpady
udržíme na co nejnižší úrovni a budeme se snažit i o případné snížení poplatků.
OÚ

Vydává: obec vysoká u příbramě, která odpovídá za korektury zpravodaje. šefredaktorka: ivana pospíšilová.
Grafické zpracování: naďa balková, tel.: 735 252 683, nadja2611@seznam.cz. tisk: tiskárna jiří krákora, tel.: 603 427 151,
e-mail: tisk@pb.cz, www.tiskarna-krakora.pb.cz, v počtu 160 výtisků.
příspěvky a připomínky zasílejte na e-mail: ivana.svej@centrum.cz, nebo vhoďte do schránky vysockého občasníku,
která je k dispozici na vstupních dveřích oÚ vysoká u příbramě.

obec
vysoká u příbramě
a
Sbor dobrovolných hasičů
pořádají

P O SV Í C E N S K É S L AV N O ST I
v sobotu 29. 9. 2018
PROGRAM:
13:00
Sázení Stromu svobody
na nové cestě v leči
13:30
Start běžeckého závodu pro běžce,
chodce i kočárky (na začátku nové polní cesty v leči)
15:00
závěr závodu u hostince a. cempírka
a pečení buřtů na hřišti
15:00 - 17:00
prohlídka vily rusalky
20:00
posvícenská zábava s kapelou ..... ........................

Projekt „Vysoká u Příbramě - Zásobování pitnou vodou“
vzhleDem k závažnoSti při rozhoDování zaStupitelStva
v otázce pokračování přípravy a výStavby obecního voDovoDu
nám proSím vyplňte číSlo popiSné vaší nemovitoSti.

nemovitost č.p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dále se pokuste objektivně vyjádřit své názory a odpovědět na následující oblasti tohoto
dotazníku, které po vyhodnocení poslouží zastupitelstvu obce v jeho dalším rozhodování
v otázce pokračování příprav a stavby obecního vodovodu.
svůj názor vyjádřete křížkem v příslušném políčku.

1.

Realizaci stavby obecního vodovodu
v horizontu 5 let považuji z celkového
hlediska obce za:

m

zcela potřebnou až nezbytnou

m
m

3.

Pokud bych svoji nemovitost napojil
přípojkou na vodovodní řad, předpoklá
dám, že budu odebírat vodu z obecního
vodovodu:

m

příležitostně, v závislosti na vydatnosti,
příp. kvalitě svého stávajícího zdroje

nepotřebnou, protože se domnívám,
že by obec měla řešit jinou oblast

m

plně pro veškerou
domácnosti

Pokud chcete sdělit, jakou oblast by měla
obec řešit, uveďte nám to zde:

m

přestože si nechám zřídit přípojku,
nepředpokládám, že budu vodu odebírat

spíše potřebnou pro některé občany obce

_________________________________

4.

mé

Pokud bych realizoval připojení své
nemovitosti k obecnímu vodovodu a na
zřízení přípojky budou majitelé nemovi
tosti přispívat pak:

_________________________________
_________________________________
_________________________________

potřebu

m

nejsem ochoten se finančně spolupodílet na financování přípojky

m

jsem ochoten se finančně
na jejím zřízení částkou max.:

_________________________________

2.

V případě realizace stavby obecního
vodovodu si nechám svoji nemovitost
napojit na vodovodní řad:

m

určitě v každém případě

m

nenechám

podílet

___________________ Kč (vyplňte)
Děkujeme Vám za čas, který jste věnovali tomuto
dotazníku a za jeho osobní odevzdání během
voleb, nebo do konce října 2018 do schránky na
budově obecního úřadu nebo přímo na obecní
úřad.

