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Byla dokončena instalace cvičebních
prvků od firmy JOSLA s.r.o. na cestě
k lesu. Další podrobnosti o tomto
projektu Vám přináší článek na straně 6.

11. února rozeslal radní pro dopravu Středočeského kraje pan Mgr. Borecký dopis
starostům o chystaných změnách ve financování dopravy, které se týkají i naší linky PID
329. Z jeho dopisu máte nejdůležitější informace k dispozici na straně 12.

Diplomy, medaile, kilometry, zmrzlinu,
pivovar, krásné zážitky. Nejen to
přinesl, sedmý v pořadí, jarní cyklovýlet
s největší účastí v historii. Obrázky
z této již tradiční akce máte na straně
8. Současně najdete v tomto čísle
obecního zpravodaje i pozvánku na příští
výlet na nedaleké letiště.

Kvalita pitné vody je úzce spjatá s péčí
o vodovod. V rámci veřejné služby
provozuje obec vodovod společnosti
v insolvenci. K zajištění řádného provozu
slouží i proplachy vodovodních řadů. Bez
hasičů by to ani tentokrát nešlo…. Více
na straně 9.
Letošní konečně pořádná zima umožnila
provoz „zimního stadionu“ po nebývale
dlouhou dobu. Začátkem února se
bruslilo při umělém osvětlení každý
večer. Předcházely tomu tři brigády,
mnoho hodin obětavé práce, a rozzářené
dětské tváře jsou naší jedinou odměnou.
Jak příprava probíhala, rekapituluje
článek na straně 11.
Květnové počasí připomíná spíše
duben nebo březen. Ale neprší každý
den, občas vykoukne i sluníčko. Zrovna
takový vyšel na jarní vycházku do
nedaleké Škvorecké obory. Včelí naučná
stezka má co nabídnout jak dětem, tak
i dospělým. K připomenutí této akce je
článek na straně 7.

Rekonstrukce vodárny. Dlouhodobé
téma. Letos realita. Obrázky na straně 4.

Je hezké, když to tu máme hezké. Kdo
se stará o některé obecní plochy si
přečtěte na straně 5.
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Úvodní slovo starosty obce Zlatá
Vážení občané,
úvodní slovo začínám prakticky stejně jako
v posledním čísle Občasníku. Ale přeci jen je situace jiná. Zatímco koncem roku začínala druhá vlna pandemie, tak v současné době snad
druhá vlna pandemie již končí. Zastupitelstvo
obce po celou dobu, od vydání minulého čísla
Občasníku do vydání tohoto čísla, pracovalo.
Je více informací, které jsou, dle mého názoru
i názoru zastupitelstva, pro občany obce důležité. Zastupitelstvo obce se snaží splnit svůj
volební slib, že zlepší informovanost občanů
obce o dění v obci, a většinu informací zveřejňuje na webu obce. Ty informace, které potřebují rychlé zveřejnění, jsou rozesílány pomocí

sms zpráv. Občasník pak slouží k předání podrobnějších informací, ke shrnutí dění v obci
od posledního vydání Občasníku a k informacím pro občany, kteří nemají přístup k internetu. Význam Občasníku je i v tom, že rozšiřuje
a doplňuje informace podané na veřejných
schůzích zastupitelstva.
V průběhu prvního čtvrtletí 2021 došlo ke
změně ve složení zastupitelstva. Na funkci
zastupitele 28. ledna rezignoval zastupitel
Jan Kobylka a dne 4. 2. 2021 také náhradnice
paní Vaňhová, zvolená za sdružení nezávislých kandidátů Změna pro Zlatou. Nakonec
5. února za ní nastoupila další v pořadí náhradníků paní Michaela Petráčková, která složila na veřejném zasedání dne 24. 2. 2021 slib
zastupitelky.
Společným úsilím se podařilo zlepšit
vztahy jednotlivých částí zastupitelstva
a práce zastupitelstva má v současné době
standardní režim, a to pravidelné pracovní schůzky, se snahou řešit problémy obce,
i když v některých případech mají obě části
zastupitelstva na daný problém naprosto
odlišné názory. Do ideální situace, kdy každý

člen zastupitelstva obce nejen jedná a kontroluje, ale i jednotlivé úkoly zabezpečuje od
jejich vzniku až po vlastní realizaci, je však
ještě daleko.
Naše obec je malá, 369 občanů s trvalým
pobytem a cca 500 obyvatel celkem, s potřebou investic mnoha milionů pro dosažení
stavu, který je srovnatelný s většími obcemi
nebo městy. To je reálný současný stav. Je to
však lepší než stav, kdy z infrastruktury nepatřilo obci nic, s výjimkou vodárny a vodovodu
ve staré obci, ale do ideálu to má daleko. Jedinou cestou, jak zajistit financování potřeb
obce, je úspora nákladů na zastupitelstvo
a nákladů celkem, a konkrétní práce všech

zastupitelů. A to nejen v oblasti činnosti zastupitelstva (účast na zasedání, podávání
návrhů a kontrola), ale konkrétní práce na
jednotlivých projektech. Celý systém práce zastupitelstva je postaven na spolupráci
s občany obce. Takto dlouhodobě spolupracujeme v ekonomické oblasti i v oblasti plánu
rozvoje obce a volnočasových aktivitách. Posledními příklady jsou realizace outdoorové
stezky a vydání tohoto čísla Občasníku. Na
realizaci outdoorové stezky se podíleli zastupitelé Pavel Rak a Honza Horký a značnou
měrou i Standa Novotný, který má plně ve
své režii i vydávání Občasníku, jehož úroveň
je skutečně profesionální. Letošní zima nebyla jen o Covidu. Po dlouhé době přinesla
i zimní radovánky pro naše děti. Velké poděkování patří Vaškovi Loučkovi a dalším,
kteří připravili zimní kluziště a zajistili večerní
bruslení za umělého osvětlení. V okolí naprostý unikát. Důležitá je tak pomoc občanů
při výše uvedených aktivitách i při brigádách,
kde však postrádáme větší účast obyvatel
Zlaté. Děláme to pro sebe…
Podařilo se stabilizovat účetnictví obce,

kdy po nepříznivých výsledcích předběžného auditu byla provedena, již delší dobu připravovaná, výměna na pozici účetní. Novou
účetní obce se od 1.1.2021 stala paní Alžběta
Froňková (dále jen účetní). S pomocí členů
zastupitelstva i Petra Ouzkého (dále jen ekonomický poradce) se podařilo všechny chyby
napravit a audit hospodaření a účetní závěrky
proběhl s výsledkem - bez závad. Následně
bylo hospodaření zastupitelstva schváleno
na veřejném zasedání zastupitelstva dne 31.
3. 2021. K výsledku auditu je nutné říci, že audit s výsledkem bez závad je podmínkou pro
přidělení dotací. Jako první potvrzení tohoto
pravidla je získání zvýšené dotace na rekonstrukci vodárny. Z prvních výsledků práce
účetní je vidět, že se nám podařilo najít rovnocennou náhradu za p. účetní Koulovou.
Obec v současné době má ve svém vlastnictví část infrastruktury, a to vodárnu, ČOV
a část vodovodní a kanalizační sítě. Obec na
základě nařízení veřejné služby provozuje
vodovod v části obce Z1 a na získání zbytku
infrastruktury pracujeme právní cestou. Dokončujeme přípravu realizace páteřní sítě,
zejména získání dotace.
Na vodovodní části sítě, kde má obec nařízenu veřejnou službu, i na ČOV, byly za minulá období prováděny jen nejnutnější opravy.
Tento stav se snažíme postupně napravit.
V roce 2020 byla provedena rozsáhlá oprava
vodovodní sítě spojená s výměnou vodoměrů v lokalitě Z1. Tato oprava s sebou přinesla
i možnost dálkového odečtu stavu vodoměrů, a stala se základem celého systému měření a fakturace vodného a stočného. Při realizaci tohoto systému postupujeme po částech. V současné době je plně realizován a je
funkční systém dálkových odečtů vodoměrů
a pracuje se na systému fakturace. Fakturace
za rok 2020 byla dokončena v r. 2021 a proběhla bez závažnějších problémů, k úplnému
dokončení zbývá dořešit několik reklamací.
V prvním čtvrtletí roku 2021 byl v plném
rozsahu proveden dálkový odečet stavu vodoměrů a účetní provedla náhradním způsobem fakturaci. Došlo k několika chybám
a nepřesnostem, za které se omlouváme.
Tyto chyby a nepřesnosti byly odstraněny.
Předpokládáme, že ve druhém čtvrtletí bude
zprovozněna druhá část systému odečtu
a fakturace, a k podobným chybám a nesrovnalostem již nedojde.
S dodávkou výše uvedených služeb souvisí i problematika vodného a stočného. Zastupitelstvo koncem roku 2020 rozhodlo, že sazby vodného a stočného v lokalitě Z1 zůstanou na nezměněné výši jak v roce 2020, tak
v roce 2021 (56,65 Kč/m³ za vodné a 55,56
Kč/m³ za stočné). V současné době probíhá
vyhodnocení roku 2020, které provádí pověřená osoba a je připravován návrh kalkulace
vodného a stočného na rok 2021, který bude
splňovat rozhodnutí zastupitelstva o výši
těchto sazeb. Sestavení těchto kalkulací není

zcela jednoduché, protože musí respektovat
skutečnost, že obec se stala plátcem DPH.
Po dokončení těchto kalkulací budou, jak vyhodnocení roku 2020, tak návrh na rok 2021,
projednány zastupitelstvem a zveřejněny na
webu obce.
Při ne zcela optimálním vývoji při financování některých částí infrastruktury, které jsou
rozpracovány, můžu konstatovat, že alespoň
na jedné části se dílo daří. Byly zahájeny práce
na rekonstrukci vodárny, bylo zhotoviteli předáno staveniště. Podařilo se také projednat
navýšení dotace na tuto rekonstrukci o více
jak 600 000 Kč. Toto zvýšení bylo potvrzeno
Ministerstvem zemědělství v březnu 2021.
V prvním čtvrtletí byly obratem vyřízeny
připomínky k územnímu plánu, které byly

obci zaslány, a zastupitelstvo bude dále požadovat, aby rozhodnutí příslušných orgánů
bylo přijato neprodleně.
Pravděpodobně v tomto čísle Občasníku
postrádáte detailnější informaci o ekonomické situaci obce spolu s výhledem na další
období. V krátkosti lze říci, že ekonomická situace je stabilizovaná, obec nemá žádné závazky po lhůtě, v příjmové části zatím nejsou
pohledávky po lhůtě. S ohledem na předpokládané výdaje sledujeme vývoj příjmů
z rozpočtového určení daní a podle vývoje
budeme upravovat naše výdaje. První predikci příjmů budeme mít k dispozici v průběhu
měsíce května a tuto predikci projednáme na
veřejném zasedání zastupitelstva.
Zastupitelstvo se snaží získat další zdro-

je financí k realizaci těch projektů obnovy,
na které zatím dosavadní příjmy nestačí.
Vstoupili jsme v jednání s developerem, který vlastní větší část parcel ve Zlatá III. Půjde
o dlouhodobé vyjednávání a nebude zcela
jednoduché najít řešení, které obě strany budou považovat za svou výhru.
Vývoj pandemie covid-19 je v současné
době pozitivní nejen v celé České republice,
ale i v naší obci. Přál bych všem občanům ve
Zlaté, aby byli zdraví a tuto pandemii překonali
bez větších potíží. Závěrem bych chtěl poděkovat všem občanům Zlaté, kteří bezplatně
pomáhají zastupitelstvu, a vyslovit přání, aby
se dařilo plnit všechny úkoly, které si zastupitelstvo stanovilo na toto volební období.

Luboš Přibyl, starosta obce Zlatá

Svazková škola
Obec Zlatá byla nucena odstoupit z projektu stavby svazkové školy. V době
zahájení příprav stavby školy v roce 2016
byl předpokládaný příspěvek obce Zlatá
800 000 Kč za požadovanou jednu třídu (30
dětí). Později jsme se přes 1 300 000 Kč,
2 500 000 Kč (26. 6. 2019) a 4 500 000 Kč
(13. 11. 2020) dostali až k současným
6 400 000 Kč (20. 11. 2020) za 61 míst.
K tomu je třeba doplnit, že jistotou je pouze poměr pro výpočet platby za skutečné
náklady stavby. Celková částka za stavbu
je opakovaně pouze odhadovaná. Dosud
neexistuje ani projekt pro stavební řízení,
projekt pro provedení stavby, či položkový
rozpočet. Nejsou zřejmé ani náklady na
provoz školy.

Již jen nárůst příspěvku naší obce do výše
6 400 000 Kč nás z další účasti diskvalifikoval. Připravované stavební aktivity (stavba
sítí) nám neumožňují splácet další úvěr, kterým bychom mohli hradit určený příspěvek
na výstavbu školy.
Ve středu 24. 2. 2021 se uskutečnilo zasedání Dobrovolného svazku obcí (DSO)
Povýmolí, kterého jsem se zúčastnil a vyslechl si jednoznačné stanovisko, že jakákoliv
debata na změnu výše příspěvku již vedena
nebude. Berte, nebo nechte být. Po zasedání DSO Povýmolí se starosta Úval P. Borecký
osobně dostavil do Zlaté a před zasedáním
našeho zastupitelstva odpovídal na otázky všech zastupitelů a dalších přítomných.
Otázka, kterou nám zbývalo zodpovědět,

byla - pokračujeme v projektu a zavazujeme se zaplatit stanovený příspěvek,
nebo končíme? Školu chceme, ale peníze
nemáme.
Po dvou týdnech došlo na pracovní poradě zastupitelů k jednoznačnému stanovisku – vzhledem k nepříznivým okolnostem odstupujeme z projektu výstavby
svazkové školy. Dalším rozhodnutím, které nás čeká na nejbližším veřejném zasedání, je rozhodnutí o dalším setrvání Zlaté
v DSO Povýmolí. Podklady pro rozhodnutí
jsou poměrně jednoduché. DSO Povýmolí
nebude vyvíjet jinou činnost, než výstavbu
školy. Za úvěry spojené s výstavbou školy
budou ručit všichni jeho členové.
Pavel Rak

4

Rekonstrukce vodárny
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Údržba obecních ploch

Předáním staveniště začátkem dubna byla
oficiálně zahájena rekonstrukce obecní vodárny. Je rozplánovaná na 40 týdnů a předpokládaná cena je cca 7 mil. Kč + DPH. Do
výběrového řízení se přihlásily 3 společnosti,
vítěznou nabídku podala firma VODASERVIS
s.r.o. IČ: 26277841. Ta se také hned po předání
staveniště pustila do práce. Jsou prováděné
nezbytné demoliční práce. Malým překvapením byla konstrukce krovu, kdy se zjistilo, že
původní stavitelé betonem vůbec nešetřili.
Musela nastoupit těžká technika, ale vodárna
už je bez střechy i původního betonového krovu. Do konce května bude nainstalován nový
dřevěný krov následně i střešní krytina. Během prázdnin budou dokončeny stavební práce ve vnitřních prostorách. Na podzim bude
následovat sanace vodojemu, instalace filtrů,
jednotky reverzní osmózy, ATS a aerátoru.
Ukončení a předání díla je naplánované na začátek ledna. Během prací na vodárně může
a bude docházet ke krátkodobým výpadkům
dodávky vody, o kterých Vás bude obecní úřad
informovat všemi dostupnými kanály.
Standa Novotný
V majetku obce je několik pozemků a ploch,
o které pečují naši spoluobčané. Rád bych
jim touto cestou poděkoval za práci, kterou
údržbě, úklidu a zkrášlování těchto prostor
věnují. Málokdo asi zavítáme například k čistírně odpadní vod. Tu jsme koupili v loňském
roce, a kdo se přejímky zúčastnil, si jistě pamatuje na ten prostor zarostlý vrbami, olšemi a dalšími dřevinami. Mnoho hodin si tady
odpracoval Pepa Sofka a pořezal všechno, co
překáželo. A nebylo toho málo. Dřevní hmotu se podařilo z části naštěpkovat a z části
jí chystá na otopové dřevo pro obecní akce.
Druhým prostorem, kde je vidět péče paní
Květy Kopřivové, je okolí protipožární nádrže.
O tuto část veřejného prostoru se stará dlouhodobě a výsledky její práce jsou přístupné
pro potěchu všem. Dále bych poděkoval paní
Evě Novotné, za několikaletou péči o autobusovou zastávku, kterou nejen uklízí, ale stará
se i o zeleň v jejím okolí. K plné spokojenosti
cestujících přispěla i výměna dřevěných částí venkovní lavičky, kterou provedl začátkem
dubna Pepa Sofka. Dalším pozemkem, který bych chtěl zmínit, je kousek obecní trávy

před požární zbrojnicí. Zde se díky iniciativě
party okolo Petra Hölgyeho podařilo zasadit 3 nové stromy. Chcete si i vy zasadit svůj
strom na cestě k lesu? Třeba i vlastními silami. Dejte nám vědět, určitě se domluvíme,
jak obci pomoci. Jako třeba paní Michaela
Petráčková, která se nabídla, a minulý víkend
přivezla kameny na budoucí skalku. A poslední – borec na konec – Vašek Loučka. Ten se
stará o cestu do Třebohostic i dětské hřiště.
Několik stovek metrů čtverečních pravidelně
seká a bez jeho práce bychom pro přerostlou
trávu tyto plochy nemohli vůbec využívat.
Možná, až půjdete do Třebohostic na pivko,
ho na cestě potkáte.
Všem výše uvedeným, i dalším nejmenovaným, za péči o prostředí naší obce děkuji.
Standa Novotný
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Fitness stezka Zlatá
Tak se to povedlo…
Máme nainstalovaných 11 workoutových
prvků podél cesty k lesu. Podařilo se dokončit
projekt, na který jsme získali v loňském roce
dotaci z participativního rozpočtu Středočeského kraje v rámci projektu „Můj kraj“ ve
výši 395 tisíc korun. Instalace začala vykopáním děr pro základy strojů 19. března. Počasí
bagristovi moc nepřálo, celý den pršelo a následně staveniště zasypal sníh. Betonáž prvních prvků proto proběhla až o týden později,
28. 3. 2021. Následovala postupná instalace

Výlet do
Škvorecké obory
strojů, nejdříve byly instalovány nejvyšší prvky, tedy hrazdy, a pak dětský prvek COMBO
a další stroje. Práce byly naplánované tak,
aby do jarní brigády byla instalace ukončená
a mohly začít doplňkové práce v okolí strojů.
Finální instalací byla montáž informačních
panelů s provozním řádem. Ta proběhla 30.
dubna, a tím bylo dílo připravené k předání
obci. V současné době už finalizuje nezbytná administrativa – předávací protokol, faktura, příkaz k úhradě apod. Děkujeme paní
Němečkové z firmy JOSLA s.r.o. za krásnou

spolupráci a dodržení domluvených termínů.
Instalací cvičebních strojů však práce na
fitness stezce neskončila. Pod každý cvičební stroj jsme doplnili kačírkovou dopadovou
plochu. Projekt ani norma to sice nevyžadují, ale umožní to stroje používat již v této
době, kdy na ostatní ploše teprve z blátivé
hlíny vzrůstá čerstvě zasetá tráva. A v letošním deštivém jaru to platí dvojnásob. Další
úpravy prostoru podél cesty budou následovat. Chceme zde instalovat lavičky, hmyzí
hotely, skalku a květinové skupiny, proutěný

domeček, bosonohou stezku, interaktivní
panely, sluneční hodiny a další aktivity. Na to
však nemáme žádného smluvního dodavatele a „krajské peníze“. Co si sami neuděláme, tak….. Chcete si i vy zasadit svůj strom,
květinu, skalničku nebo keř na cestě k lesu?
Nebo vyrobit hmyzí hotel, či nám pomoci jen
upravit plochy pro setí trávy? Dejte nám vědět, určitě se domluvíme. Děkujeme všem,
kteří reagovali na výzvu na FB a věnovali květenu pro tento prostor.
Standa Novotný, Pavel Rak

Už při minulém výletu bylo třeba vysvětlit
místní názvy a tentokrát to nebylo jinak. Proč
je Škvorecká obora v Úvalech? Škvorecká obora byla založena na konci 17. století,
a jako každá obora sloužila pro chov divoké zvěře. Zde byli chováni především jeleni
a daňci. Obora patřila do Škvoreckého panství, stejně jako Úvaly. V době, kdy pánové
ve Škvorci na zámku rozhodli o zřízení obory,
bylo v Úvalech 7 gruntů, 7 chalup, mlýn, krčma, výsadní hospoda, dva panské hostince,
dva masné krámy a obecní pastouška. Význam obcí se nám trochu v čase změnil, ale
o tom jindy.
Počasí nás dlouho nechávalo v nejistotě,
ale v sobotu 15. 5. 2021 bylo nebe jak vymalované. Autobusem 423 jsme objeli nám už
známá místa a z náměstí v Úvalech vyrazili za
poznáním. Naše další trasa vedla po dvou naučných stezkách - po naučné stezce Přírodní park Škvorecká obora – Králičina a po naučné Včelí stezce.
Naučné stezky prochází
přírodním parkem Škvorecká obora – Králičina, lesním
komplexem,
rozloženým
mezi městem Úvaly, pražskou městskou částí Újezd

nad Lesy a Klánovickým lesem.
Seznamuje s rostlinami a živočichy chráněného území,
s pozůstatky hrádku Skara,
údolím potoka Výmoly, Květnickou studánkou a dalšími
zajímavostmi a historií bývalého
lichtenštejnského panství. Včelí
naučná stezka vybudovaná nadšenými včelaři seznamuje komplexně se životem
včel, jejich chovem a produkty.
Opět jsme měli možnost poznat, že
i v blízkém okolí máme spoustu míst, které
stojí za trochu námahy. Chcete se napít ze
studánky, vyplašit kachnu, či políbit žábu?
Pojďte příště s námi.

Pavel Rak
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Úspěšný cyklovýlet 
V sobotu 24. 4. jsme v 10 hodin vyjeli na sedmý cyklovýlet po našem okolí. Podle předpovědi počasí byla hlášená zima, což se jen
zčásti vyplnilo, nakonec bylo i sluníčko. Start
od altánu na dětském hřišti byl zatím s největší účastí, a peloton čítal 23 cyklistů a jednoho kloučka v cyklovozíku. Nejmladšímu
účastníkovi tak byl jeden rok a nejstaršímu
74 let. Trasu jsme na startu trochu pozměnili,
aby jezdci s cyklovozíkem mohli trasu projet
a nemuseli někde kola tlačit. První zastávka byla v Mukařově na dětském hřišti.
Zde byly děti již tradičně dekorovány medailí a diplomem. Tady se
pole cyklistů rozdělilo. Skupina
s menšími dětmi a cyklovozíkem měla další zastávku u rozhledny Skalka na Vyžlovce,
pak se jelo na Štíhlice a dále
na sladkou odměnu do cukrárny v Doubravčicích. Standa
byl lídr pelotonu „rodiče s dětmi „,
a jak jsem byl informován, spokojenost
s trasou byla veliká. Trasa byla plánovaná na
19 km, ale trochu si přidali. V cíli jim počítače
ukazovaly 24 kiláků.

Druhá, delší trasa po dekorování dětí vedla do Louňovic do
hospody k Hencům. Pak jsme jeli do
Voděradských bučin, Jevan a do Kostelce nad Černými lesy do pivovaru. Po pivku
a neochoty číšníka nám ohřát klobásu, jsme
jeli směr Trouba, a následoval sešup 3km bez

Pozvánka na cyklovýlet
Na 12. června jsem připravil krátký výlet na kolech,
zejména pro děti. Pojedeme do Doubku, a pak lesem
k letišti Osičiny. Když bude přijatelné počasí, hlavně
bezvětří, tak letecký modelář pan Vlček na letišti
předvede rádiem řízené letadlo o rozpětí dva metry.
Požádám Lukáše Petruse, zda by na letiště přiletěl jeho kamarád z Nymburka na ultralehkém letadle. Prohlídka letadla z blízka může být hezký zážitek pro děti i pro dospěláky. Pak dáme cukrárnu
v Doubravčicích, která je od letiště vzdálená jenom
1km. Vrátíme se do Zlaté tou samou trasou, která
tak bude dlouhá 18 km. Děti, co s námi jeli vloni nebo
letos 24. 4., to v pohodě dají. Na ty menší a pomalejší samozřejmě počkáme. Nebude kam spěchat. Vyjedeme v 9:30 od altánu na dětském hřišti. Přistání
pilota z Nymburka je předběžně plánované na 11.
hodinu. Pokud by nastala nějaká změna, tak bude
zpráva na webu a facebooku.
	
Vašek Loučka

24. 4. 2021

jediného šlápnutí. Pak ale nastalo šlapání do
pěkného kopce do Doubravčic do cukrárny.
Po větrníku a „Plzni“ trasa vedla přes letiště
Osičky a lesem do Doubku, a pak už jen sjezd
do Zlaté. Cyklocomputer nám naměřil pěkných 47 km a spokojenost s trasou i počasím
byla také.
Václav Loučka

sobota 12. 6. 2021

Proplachy vodovodního řadu

K běžné údržbě vodovodního řadu slouží takzvané „proplachy“. Proplachy jsou zapotřebí
pro údržbu vodovodního řadu a slouží zejména k vyčištění usazenin, které jsou po několika měsících usazovány přirozeně na stěnách
vodovodního řadu. Tyto nečistoty jsou při
běžném odběru vody usazené na stěnách
potrubí, kde se neustále nabalují a při normálním odběru tyto usazeniny nevadí. Problém
nastane, když je vodovodní řad nárazově zatížen, například při čerpání většího množství
vody, nebo při poklesu tlaku v řadu. Pak nastává jejich samovolné uvolnění a znečištění
vody. Abychom předcházeli těmto situacím,

je nutné se o řad pravidelně starat a pravidelně řad čistit proplachy. Při této činnosti se
provede dále kontrola hasičských hydrantů
a funkčnost průběžných vodovodních uzávěrů. Proplachy v naší obci probíhaly po několik
dní. Nejdříve se jeden den proplachovala celá
část obce ve Zlaté I, a následující den probíhalo to samé ve staré části. Protože máme
aktuálně v rekonstrukci naší vodárnu a před
podzimem je plánované přepojování na novou technologii, rozhodli jsme se letos provést proplachy hned dvakrát, a proto po několika dnech jsme proplachy provedli znovu.
Martin Mezihorák

Vánoční jízda
Jak jsem v minulém občasníku psal, na 24.
prosince jsme plánovali vánoční cyklovýlet. Podmínkou bylo, že nebude mrznout,
protože v případě, že bude na zimáku ledová plocha, uspořádáme vánoční turnaj
v curlingu. Nemrzlo. Turnaj v curlingu se
proto nekonal.
Když tedy nemrzlo, tak nás pár cyklistů
vyjelo na Štědrý den v počtu 5 + 2 cyklistů. Bylo to krásné odreágování od předvánočního shonu. Samozřejmně, že všechny
práce, které nám byli manželkami uloženy, jsme měli hotové. Jelo se ke koupališti
Jureček v Říčanech. Tamní vyhlášená restaurace byla zavřená, a tak jsme se spokojili s čajem a grogem z termosky. Byla to
krátká jízda, ale fajn. Příště pojeďte s námi,
bude vám krásně chutnat salát a kapr :-).

Václav Loučka

24. 12. 2020
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Jarní brigáda 2021

(dnes už na namrzlé ruce od hadice vzpomínáme s úsměvem) jsme mohli provoz zimáku obnovit už 10. února a pak se bruslilo každý večer
ještě týden. To se nikdy ve čtyřleté historii, co
máme zimák s umělým osvětlením, nepovedlo. Poslední brigáda byla 3. března, vypustili
jsme vodu, sbalili jsme novou plachtu a ….
v prosinci nanovo. Děkujeme všem, kteří nám
pomohli vytvořit pro naše děti blízké, bezpečné a zábavné sportoviště.
Vašek Loučka a Standa Novotný

Vážení spoluobčané, sousedé,
jak všichni dobře víte, v letošním roce jsme
naplánovali jarní úklid naší obce na sobotu
10. dubna. Zhruba se čtrnáctidenním předstihem jsme roznesli pozvánky do všech poštovních schránek domů našich spoluobčanů,
na kterých jsme jim vysvětlili účel a podrobnosti konání této akce, této brigády. Naším
záměrem bylo provést úklid ve všech částech
naší obce, a dále upravit okolí outdoorových
herních prvků, které jsme nově nainstalovali
podél pravé strany cesty ze Zlaté do babického lesa. Vzhledem k antikoronavirovým
opatřením naší vlády, bylo nutné tuto činnost
provést v souladu s vyhlášenými pravidly,
opatřeními. Úklid obce provedli naši spoluobčané-brigádníci během všedních dnů v týdnu po velikonočních svátcích bezkontaktním
způsobem. Brigádníci si během týdne vyzvedávali u starosty obce v autoservisu igelitové

pytle na odpadky a individuálně, na základě
informací od starosty, ve kterých lokalitách je
již úklid proveden a ve kterých není, provedli
řízený úklid obce. Tedy individuálně, bezkontaktně v duchu pravidel antikoronavirových
opatření. Naplněné pytle s odpadky jsme
shromažďovali u autoservisu.

Zimní stadion

Dále v sobotu 10.4. od 9:00, tedy v hlavní
brigádní den, jsme provedli generální úklid naší
klidové zóny, cesty ze Zlaté k Babickému lesu.
Dále jsme provedli v této zóně zahradnické
práce na úpravě terénu okolí herních prvků.
Podrobnosti o této akci, ale nejen o ní, se dozvíte na jiném místě Zlatského občasníku.

Dle mého názoru se jarní brigáda vydařila.
Uklidili jsme obec (cesty, úložiště komunálního odpadu, autobusové zastávky, bezprostřední okolí naší obecní čistírny odpadních
vod a i ostatní veřejná prostranství). Celkový
součet účastníků úklidu, tj. brigádníků individuálního úklidu ve všedních dnech a brigádníků, kteří přišli pomoci v sobotu, je 38, do
tohoto čísla nepočítám děti do 10ti let.
Pytle s odpadky jsme naložili do připraveného velkoobjemového kontejneru a následně jsme zbylý prostor kontejneru poskytli pro
uložení rozměrného, objemného odpadu od
jednotlivých obyvatel.
Na závěr bych si dovolil poděkovat každému z Vás, kteří jste se jarní brigády, jarního
úklidu zúčastnili a svojí pracovitostí a pílí jste
přiložili ruku ke společnému dílu. Děkuji.

Honza Horký

Letošní zima nás konečně po několika letech
potěšila sněhovou nadílkou a slušnými mrazy. Když každý rok svoláváme první prosincovou brigádu na přípravu ledové plochy, je to
vždy trošku „sázka do loterie“. Nezbývá než
věřit, že nastávající zima bude chladnější než
ta loňská. A tentokrát to konečně vyšlo. 
Začali jsme 5. prosince odstraněním listí
a větví z původního fóliového podkladu, aby
bylo možné fólii dát na stranu a odstranit
všechny hrboly a krtince. Nečekaně nám na
starou plachtu napadl sníh, kdo by s tím po
předchozích zimách počítal? Takže, nejdříve shrnout opatrně sníh ze staré fólie, a pak

položit novou plachtu. Na takto připravený
podklad jsme položili novou plachtu (silážní fólii) 7. ledna. Věnoval ji pan Sofka. Mezi 8.
a 16. lednem konečně mírně mrzlo a led sice
tvrdnul, ale voda nepromrzla až na dno. První
večerní bruslení bylo v neděli 17. ledna. Nicméně, asi po hodině a půl jsme museli bruslení
ukončit, celá ledová plocha se trošku vlnila a
prohýbala pod váhou bruslařů a nechtěli jsme
riskovat proboření. Počasí se vrátilo k dlouhodobému „normálu“ a přišla obleva, že se rozvodnil i potok pod vodárnou. Vypadalo to, že
jsme s bruslením skončili. Ale mrazy se vrátily
a zima nám tak dala druhou šanci. Trochu ji narušil neznámý nedočkavec, který nám o prvním únorovém víkendu prošlapal led, čímž ho
v podstatě zničil. Dalo nám dost práce plochu
upravit, ale vzhledem k velmi nízkým teplotám

12

13

Financování veřejné dopravy

Hasiči v akci

Vážení spoluobčané, sousedé,
v posledním vydání Zlatského občasníku,
které vyšlo před Vánocemi 2020, jsem Vás
informoval v článku „Jaké změny nás čekají v příštím roce v dopravní obslužnosti naší
obce Zlatá linkou busu č. 329?“ o chystaných
změnách ve financování nákladů na veřejnou
dopravu. V tomto čísle bych si Vás dovolil
seznámit s dopisem ze dne 11. února, který
adresoval Mgr. Petr Borecký, radní Středočeského kraje pro veřejnou dopravu, všem
starostům obcí a měst ve Středočeském kraji. Doslovný text najdete na webu obce a můžete si ho stáhnout pomocí tohoto QR kódu:
Z dopisu pana Boreckého přináším nejdůležitější citace:

Příslušníci Sboru dobrovolných hasičů Zlatá se v posledním období zúčastnili několika
akcí. Hned první byla devátého ledna, kdy
jsme zajišťovali sundání ozdob z vánočního
stromku a jeho demontáž. Vzhledem k výšce
stromu a mrazivému lednovému počasí to
nebyla úplně jednoduchá práce.

Dnes Vám píši ohledně věci, která nebude populární, ale musíme ji řešit. Tou věcí je stav veřejné dopravy ve Středočeském kraji.
Propad tržeb v hromadné dopravě ve Středočeském kraji za loňský rok přesáhne 500
milionů korun. Hlavním důvodem je snížení počtu cestujících způsobený protipandemickými
opatřeními o zhruba jednu třetinu. Ze státního
rozpočtu kraj, obce ani dopravci žádnou pomoc nedostali, byť o to kraj opakovaně žádal.
Vedení kraje tedy musí přistoupit ke stabilizačním opatřením ve veřejné dopravě. Z dosažených úspor budou především sanovány
ztráty systému tak, aby byla zachována obslužnost a konkurence v oblasti regionální dopravy
a zároveň aby
nedošlo k výrazně většímu zatížení rozpočtů středočeských měst a obcí, než bylo v roce
2020 (bez kompenzací ztrát).
Situace je bez pomoci ze státního rozpočtu,
o niž jsme spolu s Asociací krajů ČR opakovaně a marně žádali, finančně neudržitelná. Proto
musíme přistoupit ke stabilizačním opatřením
na úrovni kraje. Je nám jasné, že nejde o populární rozhodnutí, ale abychom mohli dopravní
systém alespoň zachovat v racionálním rozsahu, nemáme jinou možnost.
O výši valorizace kraj v současnosti jedná
s hlavním městem Prahou, se kterou má integrovanou veřejnou dopravou. V případě dohody by mělo k valorizaci jízdného dojít od 1.

července 2021, její výše by měla zohlednit výši
inflace a zvýšených nákladů na provozování
veřejné dopravy od poslední úpravy cen, která
proběhla v roce 2011.
Dalším krokem je omezení frekvence spojů
veřejné dopravy o cca 10 % (od 7. března
2021) do konce příštího roku. O konkrétní
podobě těchto omezení Vás budou v příštích
dnech informovat zástupci ROPIDu a IDSK.
Zadáním je, aby dopad na občany Vašich měst
a obcí byl co nejmenší.
Třetím krokem je úprava technických standardů PID, které budou spočívat v mírné prodloužení tolerovaného stáří autobusů tak, aby
dopravci nebyli nuceni v letošním a příštím
roce pořizovat nová vozidla nad rámec nutné
obnovy.
Tyto kroky by měly přinést úsporu ve výši
335–385 milionů korun za rok 2021, která půjde právě na sanaci ztrát dopravců a na zmírnění tlaků na rozpočty obcí, měst a kraje.
Další úspory ve výši 150–200 milionů korun
pak přinese omezení rozsahu veřejné dopravy
od 7. března. Omezení se týkají redukce některých spojů či snižování kapacity. Bližší informace pro cestující budou dostupné na stránkách
PID a nových jízdních řádech vydaných s platností od 7. března.
Je mi jasné, že mnou výše nastíněné kroky
asi nebudou přijaty se všeobecným potleskem

a nadšením, já i mí kolegové a kolegyně z rady
kraje je však považujeme je však za nezbytné,
máme-li celý systém veřejné dopravy udržet
v chodu.
Věřím ve Vaše pochopení a spolupráci s kolegy z IDSK/ ROPID na je jich zavedení tak, aby
se co nejméně dotkly našich občanů.
S pozdravem Váš
Petr Borecký
Radní pro veřejnou mobilitu
Výše uvedené informace měly samozřejmě
dopad do rozpočtu naší obce Zlatá na rok
2021 a to navýšením plateb měsíčních záloh
na úhradu nákladů na provoz veřejné dopravy
(linky busu č. 329) z loňských 18 105,20 Kč na
letošních 23 482,10 Kč, tedy meziroční měsíční nárůst o 5 376,90 Kč.
Dále, jenom pro zajímavost:
•P
 řed 10 lety naše měsíční náklady na provoz
linky busu 329 činily 7 623,70 Kč… letošní
náklady už jsou 23 482,10 Kč
• V desetileté historii
se meziročně náklady
na provoz linky busu
č. 329 navyšovaly cca
o 10 %, v letošním
roce dojde ke skokovému nárůstu o 30 %!
Jan Horký

Anketa Zlatského občasníku
V minulém čísle občasníku byl do všech
domácností rozdán anketní lístek s otázkami souvisejícími se životem v obci. Byly
v něm obsaženy otázky směřující ke zjištění názorů obyvatel k existujícím situacím, i otázky směřující ke zjištění budoucích požadavků na zdárný rozvoj obce.
Zjištění vzešlá z odpovědí, jsou podkladem
pro rozvoj obce v podobě strategického
rozvojového plánu i k praktickým pravi-

delným činnostem. Z odpovědí lze usuzovat
i složení zájmu o společenské aktivity. Cenné
jsou i komentáře s návrhy na úpravy obecních pozemků.
Celkem bylo doručeno 38 odpovědí z přibližně 160 domácností. Otázku určenou pouze pro starou část obce zodpovědělo 22 domácností. 30% domácností tak vypracovalo
téměř 60% odpovědí. Otázky s výraznou
převahou v některé z navržených odpovědí

byly zejména v oblastech společenských
aktivit. Místo, které velmi přitahuje pozornost, je náves. I proto se návsi dotýkaly celkem tři otázky. Zvolené odpovědi včetně
komentářů budou použity v koncepci její
revitalizace po vybudování rozvodů sítí.
Za účast v anketě děkujeme všem, kteří
vypracovali odpovědi a zapojili se tak v rozvoji obce.

Pavel Rak

V dubnu jsme byli obcí požádáni, abychom zajistili likvidaci haldy větví, klestí, pařezů
a pořezaných náletových dřevin
v prostoru vznikající fitness stezky u dětského hřiště. V dostatečném
předstihu bylo nutné pálení dřeva ohlásit na operační středisko. To je povinností
nejen hasičů, ale i soukromých osob pokud chtějí ve větší míře pálit dřeviny. Je to
umožněno každému na internetové adrese https://paleni.izscr.cz/ a není nutná žádná
registrace. Pouze se vyplní údaje v připraveném formuláři, označíte přibližné souřadnice
pálení v mapě, zadáte kontaktní telefon pro
případný dotaz ze střediska výjezdů a ná-

sledně se potvrdí odeslání. Nahlášením
pálení nedochází k jeho schválení, je pouze
evidováno Operačním a informačním střediskem hasičského záchranného sboru. Evidence slouží výhradně pro možnost
ověření místa pálení s možným
nahlášením požáru.
Akce započala v ranních
hodinách analýzou materiálu
v haldě a studiem předpovědi

povětrnostních podmínek. Následně byla na
několika vytipovaných místech řízeně zapálena a po celou dobu hoření bylo požářiště
odborně dohlíženo. V odpoledních hodinách
se u nás zastavili i kolegové ze Škvorce, kteří
pomáhali zalévat a upravovat zasazené stromy na nové cestě mezi Zlatou a Třebohosticemi. Po dobu 24 hodin od zapálení dřevin,
bylo požářiště střídavě kontrolováno členy
sboru. Celodenní akce se zúčastnili 4 členové SDH Zlatá.
Na konci dubna jsme pro obec prováděli
dva dny proplachy vodovodních řadů. Při této
práci se postupně vystřídalo 5 příslušníků

našeho sboru. A zatím poslední letošní akcí
byla v květnu pomoc hasičům ze Škvorce při
zprůchodnění obnovované úvozové cesty na
Třebohostice, která se nachází na rozhraní
našeho a Škvoreckého katastru. Na této akci
se podíleli 4 příslušníci SDH Zlatá a dva kolegové ze Škvorce. Za použití dvou motorových pil a křovinořezu se nám podařilo zprůchodnit dva kratší úseky cesty. Střední část
úvozu čeká na silnější mechanizaci, než byly
naše paže. Ale o tom si více přečtete v podzimním Občasníku.
Všem za jejich práci děkuji.
Jiří Lindner, velitel SDH Zlatá

Turnaj v nohejbale pro neregistrované hráče
Zveme Vás na další ročník nohejbalového turnaje pro neregistrované, který se uskuteční díky organizátorům
z nedaleké třebohostické osady Old Wanderers obdobně jako v loňském roce v neděli 4.7.2021. Pokud byste
měli zájem si s námi za obec zahrát, neváhejte se přihlásit (mezihorak@obeczlata.cz).
Martin Mezihorák
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Obnova staré úvozové cesty
do Třebohostic

Obchvat obce
přeložka silnice II/101
Jak jste si mohli přečíst na webových stránkách obce, kde je k dispozici celkový situační
výkres a souhrnná technická zpráva, probíhají práce na obchvatu naší obce. Z této dokumentace se můžete dozvědět, že projektovaná nová komunikace bude sloužit jako
obchvatová komunikace zástaveb Městyse
Škvorec, naší obce, dále obcí Sluštice a Křenice. Bude se jednat o silnici II. třídy, liniovou
stavbu. Dle „Zásad územního rozvoje Středočeského kraje“ (ZÚR SK) vydaných zastupitelstvem Středočeského kraje dne 19. prosince 2011, se jedná v rámci silniční dopravy
o veřejně prospěšnou stavbu (s označením: D
066) a názvem: „Koridor aglomeračního okruhu: úsek (II/101) Pacov - Sluštice, přeložka,
Škvorec - obchvat“.
Trasa přeložky II/101 bude vedena v souběhu s vedením VVN 400 kV tak, aby bylo sjednoceno směrové řešení obou vedení a zbytečně
se nezakládal další koridor, narušující stávající
územní homogenitu. Trasa je výškově přizpůsobena potřebám podjezdných výšek u křížených komunikací i pod vedením VVN, jinak je
vedena spíše v mírném zářezu, aby nepůsobila
rušivě v krajině a byla snížena hladina hluku.
Na investorskou přípravu včetně výkupů pozemků byla KSÚS zajištěna účelová dotace ze
Státního fondu dopravní infrastruktury a to na
podkladě usnesení Vlády ČR. Projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí zpracovává
společnost PUDIS a.s.
Oslovil jsem pana Miloslava Tuhého z této
společnosti, který nám poskytl „virtuální rozhovor“ a velmi ochotně odpověděl na otázky týkající se projekční přípravy této stavby.
Na začátek uvedl, že společnost PUDIS a.s.,
přebírá po fúzi s částí společnosti VPÚ DECO
PRAHA a.s., která proběhla ke dni 1.1.2020,
smluvní povinnosti jako zhotovitel projektové
dokumentace a vykonavatel geodetické a inženýrské činnosti stavby ve stupni DÚR.
1. Je ukončena fáze projektování, je hotová
dokumentace pro ÚR, včetně stanovisek
dotčených orgánů a organizací?

Projektová fáze je v rámci stupně pro ÚR hotová. V současné době dochází k doplňování žádosti o územní rozhodnutí (včetně doplňování
rozhodnutí a závazných stanovisek dotčených
orgánů), dle oficiální výzvy stavebního úřadu.
Dle informace ing. Svobody z 3. 5. 2021 je zajištěná kompletní dokladová část pro územní
rozhodnutí.
2. Je případně podaná žádost o ÚR?
Žádost o Územní rozhodnutí je podána na stavebním úřadě Středočeského kraje příslušného
k vydání územního rozhodnutí. Podle informací
z emailu pana Tuhého z 26. května byla žádost
o ÚR doplněna dle výzvy Stavebního úřadu
o chybějící závazná stanoviska a rozhodnutí.
Dle aktuálních informací stavební úřadu, příslušný referent zpracovává veškeré podklady
žádosti a připravuje zahájení Územního řízení.
3. Je už vydané ÚR, nebo kdy se
předpokládá vydání ÚR?
Předpokládáme oznámení o zahájení řízení
v 1. čtvrtletí roku 2021. V tuto chvíli pracujeme na doplňování podkladů žádosti o ÚR dle
výzvy stavebního úřadu Středočeského kraje.
Jelikož obec Zlatá stále nemá vydaný Územní
plán, bude v rámci zahájení řízení ,stavebním
úřadem nařízeno veřejné ústní projednání ( dle
§ 94m stav. zákona).
4. Jsou ještě nějaké nevypořádané připomínky obcí, zejména města Říčan?
Veškeré relevantní připomínky byly do dokumentace pro územní rozhodnutí zapracovány,
a to na podkladě konstruktivního jednání s dotčenými obcemi/městem.
5. Lze v dohledné době očekávat vydání
stavebního povolení, nebo je to ještě „běh
na dlouhou trať“?
V tuto chvíli je hlavním cílem získání pravomocného územního rozhodnutí. Poté bude příprava
pokračovat směrem ke stavebnímu povolení
a k výkupům pozemků potřebných pro stavbu.
6. Máte už uzavřené smlouvy se všemi
obcemi o převzetí mostů, lávek a místních
komunikací do jejich péče?
Ano. Smlouvy o převodu stavebních objektů,

Provozování vodovodu v části
obce Zlatá 1 – veřejná služba
Z důvodu vadného provozování vodovodu
v části obce Zlatá 1, byla Městským úřadem
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, dle
ust. § 22 odst. 2) zákona č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích uložena povinnost veřejné služby, a to provozování vodovodu pro veřejnou potřebu ve vlastnictví

společnosti DAVADA exim s.r.o., se sídlem
Nerudova 209/10, Praha 1 – Malá Strana, IČ:
06927734.
Povinnost veřejné služby byla uložena počínaje dnem 11. května 2020 na dobu 12 měsíců a rozhodnutím ze dne 5. 5. 2021 byla tato
povinnost prodloužena na dalších 12 měsíců.

jež budou vybudovány v rámci stavby přeložky II/101 jsou již uzavřeny se všemi budoucími
vlastníky (obcemi).
7. Kdy se chystá zahájení výkupů
pozemků?
Proces majetkoprávního vypořádání stavby
bude zahájen po získání pravomocného územního rozhodnutí.
8. Kdy byste tak reálně viděl zahájení
stavby, a jaká je předpokládaná doba
výstavby?
Zahájení stavby si netroufáme reálně predikovat, jelikož tomuto bude předcházet projednání stavby v rámci stavebního řízení a kompletní
majetkové vypořádání pozemků dotčených
stavbou. Předpokládána doba výstavby od jejího zahájení je 3 roky.
9. Očekáváte, že nové vedení
Středočeského kraje bude tomuto projektu
věnovat potřebnou pozornost?
Předpokládáme, že zájmy občanů jsou i pro
současné vedení Středočeského kraje na prvním místě a jsou si plně vědomi pozitivního dopadu, který bude mít výstavba přeložky silnici
II/101, na zlepšení dopravní situace v oblasti,
především pak v obcích, kterými prochází současná silnice II/101.
10. Ovlivní, či už ovlivňuje situace kolem
Covid-19 práce na tomto projektu?
Samozřejmě, asi jako na veškeré současné dění v celé České republice, i na přípravu
stavby má situace způsobená onemocněním
COVID -19 jistý vliv. Ať už se jedná o omezení
pracovní doby a fungování státní správy, tak
i samotná nákaza a průběh onemocnění u jedinců, kteří se na přípravě podílí. Nejedná se
však o situaci, která by přípravu stavby zásadně ovlivnila.
Děkuji panu Tuhému za jeho čas a vysvětlení aktuální situace ohledně obchvatu. Zároveň děkuji také panu Ing. Lukášovi Svobodovi
Ph.D. z Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p.o. (KSÚS) za autorizaci a doplnění tohoto článku.
Standa Novotný
Vzhledem k tomu, že vlastník vodovodu je
v insolvenci, lze předpokládat, že v režimu
nařízené veřejné služby bude vodovod po
dlouhou dobu.
O uložení veřejné služby jsme požádali,
abychom mohli řádně dodávat pitnou vodu
všem obyvatelům naší obce. Jako „provozovatel“ obec vybírá platby za dodávku pitné vody. Na vodovodu jsou průběžně opravovány jeho závady a v nedávné době došlo
k výměně vodoměrů pro možnost řádného
účtování vodného i stočného.
Pavel Rak

Jak jste si mohli přečíst v minulém čísle
Zlatského občasníku, zahájili jsme práce na
znovu zprůchodnění původní úvozové cesty do sousední obce. Na podzim proběhlo
geodetické zaměření a vytýčení v terénu,
takže letos na jaře mohly práce pokračovat.
Část cesty vede po bývalém poli. Proto bylo
na pracovní schůzce 29. března na obecním
úřadu ve Škvorci rozhodnuto o výsadbě stromové aleje, aby se cesta v terénu zafixovala.
A stačily nám na to 3 týdny. V prvním týdnu
zajistil městys Škvorec nákup 7 stromů – 2

lípy, jako symboly společného díla dvou obcí
a 5 jeřabin, pro každou třídu základní školy
v Třebohosticích. Občané obce Zlatá věnovali zbývajících 5 stromů, tak má celá nová
alej celkem 12 stromů. V tomto prvním týdnu
se podařilo také provést vykolíkování pozic
budoucích stromů. Ve druhém týdnu proběhlo vyhloubení potřebných jam, zasazení
7 stromů a jejich pořádné zalití. Vykopání
jam zajistila obec Zlatá, zalití hasiči ze Škvorce a sázení proběhlo společně v neděli 11.
dubna. A konečně ve třetím týdnu byla alej
kompletní, poté, co zasadili stromky i žáci ZŠ
Třebohostice. Také proběhl úklid odpadků,
které Škvorečtí hasiči vysbírali v trase nové
cesty po našich předcích. Průběžně se poda-

řilo povrch cesty zpevnit
dřevěnou štěpkou, což je
super zejména v tomto
deštivém počasí.
V další etapě dojde k odstranění několika náletových
dřevin a keřů tak, aby se cesta vrátila do původního úvozu. A budeme pokračovat v projektu „Velký svět malých živočichů – Dětská naučná hmyzí stezka Škvorec/
Třebohostice – Zlatá“. Jednáme s Českou
televizí o využití videí z programu ČT EDU
a s Klubem českých turistů o vyznačkování
trasy a zanesení do turistických map. Kdo
rádi „lovíte kešky“, můžete se těšit, stez-

ka bude mít co nabídnout i v tomto směru.
Děkujeme všem, kteří na tomto projektu
s námi spolupracují. Pokud se chcete přidat, budeme rádi za každou
pomoc, nápad nebo připomínku. Klidně nám napište na
stezka.zlata@seznam.cz.
za projekční tým
Standa Novotný
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Nové sportovní aktivity
na dětském hřišti

Sponzorský dar

Milé děti. S příchodem jara můžete vyrazit na
dětské hřiště potrápit svá těla i hlavy. Jak jste
si mohly přečíst v minulém čísle Zlatského
občasníku, byla položená zpevněná plocha
z dlaždic pod sloupem na dětský basketbal.
Máte již k dispozici basketbalový koš, tak
můžete začít trénovat. Uprostřed dlaždic je
připravená šachovnice, na které si můžete
zahrát dámu „expres s 8 + 8 kameny“, nebo
třeba hry Hasami Yogi či Vlk a Ovečky. Pokud
máte třeba plastové zahradní šachy, tak si
můžete zahrát i tuto královskou hru. Na kameny pro Dámu je v altánu připravená police,
vracejte sem, prosím, dřevěné hrací kamey,
ať zbytečně nezmoknou.
Standa Novotný

Děkujeme za každoroční sponzorský dar
paní Jitce Malínské. Tak jako každý rok,
i letos byl na účet obce připsán dar, který
pravidelně využíváme na parkové úpravy v obci. Nejviditelnějším místem, kde
jsou tyto finanční prostředky využívány,
je stromořadí u cesty k lesu. Až půjdete
příště kolem, určitě si všimnete. Chcete
si i vy zasadit svůj strom? Třeba i vlastními silami. Dejte nám vědět, místo si domluvíme.
Pavel Rak

Dopravní změny v obci
Vážení sousedé,
pro Vaše papírové i elektronické diáře,
mobily či tablety zde máte několik předběžných termínů pro druhou polovinu
roku 2021:
18. 9.
2. 10.
23. 10.
13. 11.
28. 11.

Podzimní cyklovýlet
Podzimní brigáda
Drakiáda
Soutěž o nejlepší bramborák
Rozsvícení vánočního stromu

OBECNÍ ÚŘAD ZLATÁ – KONTAKTY
Adresa: Zlatá 7, 250 83, pošta Škvorec
Úřední hodiny: Středa 17:00 – 19:00
Telefon na pana starostu: 602 215 520
Redakce: zlatskyobcasnik@obeczlata.cz
Vychází jako nepravidelný informační
zpravodaj zastupitelstva obce Zlatá.

V souvislosti s pokračováním výstavby
lokality Zlatá 3 dojde k úpravě vjezdu do
této části obce. V blízké době bude zrušen stávající vjezd do lokality vedoucí přes
soukromý pozemek. Před jeho zrušením
bude upraven nový vjezd, který je v souladu s územním rozhodnutím a bude na
obecním pozemku. Po dokončení plánované výstavby vedení inženýrských sítí bude
upraveno i dopravní značení.
Při konzultaci s příslušným dopravním
odborem PČR bylo předběžně určeno
místo umístění značky omezující rychlost
na 70 km/h na horizontu před příjezdem
do obce. Dále bude posunuta dopravní
značka začátek/konec obce před vjezd
do místa budoucí výstavby a začátek
chodníku tak, aby budoucí přechod byl
uvnitř obce. Místo jejího osazení bude ještě předmětem vyjednávání s PČR podle
umístění staveb.
Kolize dopravního značení omezujícího povolenou rychlost (svislá 40 km/h
a vodorovná 50 km/h) vyústila ke zruše-

ní zónového omezení na maximálních 40
km/h. Zrušení bylo odůvodněno dobudováním chodníku, kterým došlo k oddělení
pěší a automobilové dopravy. Nadále tím
již netrvá potřeba místní úpravy provozu
s omezením rychlosti na 40 km/h a PČR
požaduje, aby se zde provoz řídil dle obecných pravidel vyplývajících ze zákona č.
361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změně některých zákonů (ustanovení S t8, odst. 4 - rychlost
v obci).
Pavel Rak

