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Víte kde je letiště Osičiny? Kdo se
s námi vydal na „Dětský cyklistický
den“, tak už to ví. Pro ostatní se pár
obrázky pokusíme přiblížit atmosféru
této akce z druhé červnové soboty.
Kdo s námi pojede příště, ucítí vůni
leteckého benzínu a uslyší burácení
motoru při startu letadla.
V sobotu 2. října proběhla podzimní brigáda. Zúčastnilo se jí více než 20 sousedů
a udělali pěkný kus práce. Slovy se dá těžko popsat pracovní úsilí a zápal dětí i dospělých.
Více vypoví obrázková galerie na straně 12. Všem brigádníkům děkujeme.

Na cestu k lesu jsme nainstalovali
druhou lavičku. K berušce přibyl
čtyřlístek, posaďte se, prosím…
Více na straně 18.

Dlouho připravovaná, všemi vyhlížená
a poctivě prováděná – intenzifikace
úpravny vody se blíží ke zdárnému
konci. Nebude trvat dlouho a kvalita
naší vody se ve všech parametrech
rapidně zvýší. Informace o probíhající
rekonstrukci jsou na straně 8.

Patří už neodmyslitelně do podzimního
kalendáře. Letos konečně pořádně
foukalo, takže draci létali dost vysoko.
Reportáž z Drakiády je na straně 16.

Zkusili jsme založit novou podzimní
tradici. Před každoroční Bramborákiádu,
o níž je povídání na straně 14, jsme
tentokrát zkusili přidat „Obecní uzení“.
Vůně to byla náramná a chutnalo to
báječně. Jak se myšlenka zrodila a jak akce
probíhala je na straně 18.

Tento tajuplně vypadající kostel
se stane cílem našeho jarního
putování. Pozvánku s podrobnějším
popisem máte na straně 9. Foto je
z webu pořadu Toulavá kamera, díl č.57,
autor Roman Šulc.
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Vážení občané,
když jsem si připravoval své úvodní slovo pro
minulé číslo Občasníku, psal jsem, že končí
druhá vlna pandemie. Bohužel dnes musím
uvést, že jsme v průběhu třetí vlny pandemie. Na adrese https://covidvobcich.cz je
k 21. 11. 2021 v naší obci 7 občanů, kteří jsou
pozitivní na covid 19. Těmto, a samozřejmě
i všem dalším občanům, přeji, aby všechna
úskalí vyplývající z probíhající pandemie covid
19 úspěšně překonali.
Bohužel, probíhající pandemie má velice
závažný negativní dopad nejen do ekonomiky
státu, ale i do ekonomiky naší obce a v neposlední době i do rozpočtů vašich domácností. Jedinou možností, jak pandemii resp. její
zdravotní důsledky zmírnit, je očkování. Jsem
přesvědčen, že je správné, když si dovolím vyzvat všechny občany Zlaté, kteří ještě očkovaní nejsou a nebrání jejich očkování zdravotní
důvody, aby očkování postoupili. Děkuji.
Žijeme ve zvláštní době, po letech hojnosti, kdy ekonomika státu fungovala, dotace z rozpočtového určení daní pravidelně
rostly, zvyšovaly se platy zaměstnanců, rostly důchody, jsme v době, kdy jsme v ekonomické krizi. Na některé domácnosti dopadla
tato krize velice citelně, a to změnou záloh na
dodávky plynu nebo elektřiny a prakticky na
nás všechny dopadá jako inflace. Tento stav
ekonomiky má samozřejmě dopad do hospodaření obce. V současné době je snahou
zastupitelstva udržet plánovaný rozpočet
tak, aby bylo možné splnit plánované investiční záměry a současně nezvyšovat cenu za
vodné a stočné. Podrobněji je hospodaření
obce rozvedeno v samostatném článku, který zpracoval můj ekonomický poradce, ing.
Petr Ouzký.
I přes probíhající pandemii zastupitelstvo
pracuje ve standardním režimu, a to ve formě
pravidelných pracovních schůzek a veřejných
zasedání. Mám i nadále vymezené hodiny pro
veřejnost na obecním úřadě. K projednání
vážných otázek, které nesnesou odkladu,
jsem, stejně jako i ostatní členové zastupitelstva, připraven jednat okamžitě telefonicky
i pomocí emailu. O závažných problémech
a jejich řešení informujeme občany pomocí
sms nebo emailu. Cílem naší práce je dosáhnout realizace úkolů ve stanovených termínech a za vynaložení minimálních nákladů.
Tento styl práce je vlastní větší části zastupitelstva. Důležitá je také pomoc občanů při
všech aktivitách i při brigádách, kde však,
bohužel, postrádáme větší účast obyvatel
Zlaté. Všem těm, kteří umí přiložit ruku k našemu společnému dílu, děkuji.
K některým akcím z druhého pololetí letošního roku se níže vyjádřím podrobněji, podrobnosti jsou následně uvedeny v jednotlivých
článcích tohoto informačního zpravodaje.
Rekonstrukce vodárny
V roce 2022 dokončíme dlouho připravovanou rekonstrukci vodárny. Na konec letošního
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roku je plánováno zahájení zkušebního provozu. Tato rekonstrukce dořeší úpravu vody ve
všech požadovaných ukazatelích a sníží tvrdost vody, která způsobuje problémy u spotřebičů, které s vodou přicházejí do styku.
V současné době probíhá montáž technologie a jsou dokončovány závěrečné stavební
práce. Náběh nové technologie může přinést
drobná omezení dodávek, za tyto problémy
se omlouvám. Montáž technologie a její uvedení do provozu je prováděn tak, aby přerušení dodávek vody bylo minimální. Při financování rekonstrukce vodárny se plně projevily
dopady současného stavu ekonomiky v ČR.
Vzhledem k tomu, že v průběhu rekonstrukce došlo k podstatnému nárůstu cen stavebních materiálů a s tím souvisejících služeb, byl
přehodnocen rozpočet rekonstrukce a zvýšen ve dvou etapách o cca 2 mil. Kč. Na tuto
negativní ekonomickou situaci jsem reagoval okamžitě, první navýšení dotace ve výši
509 000 Kč jsem projednal a zabezpečil po
jednání s poskytovatelem dotace. Náklady
související s rekonstrukcí se díky rostoucím

cenám stavebních materiálů neustále zvyšovaly. I na toto skutečnost se mi podařilo včas
reagovat a vytvořil jsem pracovní skupinu,
která zpracovala žádost na poskytovatele dotace. Tato žádost po jednotlivých položkách
doložila vývoj cen při rekonstrukci vodárny.
Dne 24. 11. 2020 obdržela obec informaci,
že žádost obce o dodatečnou dotaci ve výši
623 000 Kč byla komisí ministerstva zemědělství schválena.
Dovolím si v této souvislosti konstatovat,
že získání dotace na vodárnu, vedle všech
ostatních (nový chodník podél silnice II/101,
rekonstrukce obecního úřadu, fitness stezka) je tou nejlepší odpovědí všem kritikům,
kteří „vědí jak na to“, ale zatím žádnou dotaci
nezískali, ani se na jejím získání nijak nepodíleli. Podrobněji je problematika rekonstrukce vodárny řešena v samostatném článku.
Dalším úkolem zastupitelstva bude hledat
doplňkové zdroje vody (vrty) jako zálohu pro
uspokojení stále se zvyšující spotřeby, stanovit pravidla pro řešení krizových situací při
zvýšeném odběru, který bude překračovat

kapacitu vrtů a dokončit digitalizaci procesu odečtu vodoměrů a fakturace za vodné
a stočné.
Svazková škola Povýmolí
Problém svazkové školy jsme řešili mnohokrát v zastupitelstvu nebo na veřejných schůzích. Snahou zastupitelstva bylo splnit povinnost, kterou obci ukládá zákon, tj. zabezpečit
základní školní docházku pro děti občanů
s trvalým pobytem ve Zlaté. Pro zabezpečení tohoto cíle obec Zlatá vstoupila do svazku
Povýmolí. V průběhu přípravy stavby postupně narůstala projektovaná cena stavby, a tím
se zvyšoval předpokládaný podíl jednotlivých
účastníků svazku na financování stavby. Konečná částka našeho příspěvku na stavbu
školy byla přes 8 mil. Kč. Tato částka již nebyla ve finančních možnostech obce. Zde považuji za nutné zdůraznit, že rozpočet stavby bude dále zvyšován o narůst ceny všech
stavebních materiálů. Tento narůst je dnes
v rozmezí 30 – 40 %, v některých případech
(např. dřevo) i více. To přivedlo zastupitelstvo
k rozhodnutí tento projekt opustit. Důvodem
tohoto rozhodnutí byla skutečnost, že obec
není schopna současně pokrýt náklady na
výstavbu školy a na dořešení infrastruktury.
Realizace páteřní sítě
Realizace páteřní sítě je rozhodující investicí,
jak zabezpečit sítě pro „starou Zlatou“ a Zlatou III. Vlastní realizace je připravována na
zahájení v r. 2022 nebo 2023, podle toho, jaké
budou vypsány dotační programy. Bez dotací
není obec schopná tuto investici financovat.
V současné době, kdy se objevují další a další
negativní zprávy o budoucím ekonomickém
vývoji ČR, které budou mít, s největší pravděpodobností, dopad do dotační politiky v ČR,
kdy lze oprávněně očekávat dotační politiku
v EU zaměřenou na elektrifikaci a obnovitelné zdroje, není příprava této investice jednoduchá. Snahou zastupitelstva bude získat
další finanční zdroje, aby se zaplnily předpokládané výpadky. Zastupitelstvu se podařilo
uzavřít Smlouvu o spolupráci neboli dohodu
o finančním příspěvku s investorem ve Zlaté
III a další smlouvy se projednávají a připravují. Podrobněji v článku o přípravě realizace
páteřní sítě, který pro Vás připravil ing. Pavel
Rak, který se této problematice intenzivně
věnuje.
Získání plynovodu a vodovodu v Z1
do majetku obce
Získání plynovodu a vodovodu do majetku
obce je posledním úkolem pro splnění základního cíle, kterým je získání veškeré infrastruktury do vlastnictví obce. Oba základní
body tj. čistírna odpadních vod a vodárna
jsou ve vlastnictví obce. V majetku obce jsou
také všechny komunikace, pod kterými jsou
rozvody vody, plynu a kanalizace již umístěny. Zatím jsme nebyli úspěšní v první instanci

soudního sporu na téma plynovod, proti rozhodnutí soudu podá obec odvolání. U vodovodu ve Zlaté I, kde dodávky vody zajišťuje
obec jako veřejnou službu, je vedeno konkurzní řízení a je reálný předpoklad, že bude
soudem rozhodnuto o prodeji mimo dražbu,
s cílem omezit činnost překupníků.

průběžně novelizován. Tvorbu strategického
plánu jsme zadali odborné firmě a 22. září byl
na veřejném zasedání projednán a schválen.
Další informace, včetně QR kódu k jeho stažení, máte v samostatném článku.
Na závěr bych rád poděkoval paní Petráč-

Územní plán obce
Po několika letech projednávání byl na konci
června schválen územní plán obce. Územní plán obce bylo dlouhodobé téma s téměř
nekonečným opakováním. Obec řešila vždy
své úkoly, které při tvorbě územního plánu
obce měla tak, aby nedocházelo k prodlužování procesu pořízení a schválení územního
plánu.
Strategický plán obce
Strategický plán obce je jeden ze základních
dokumentů, který může být vyžadován při
dotačních řízení. Hlavně z tohoto důvodu se
zastupitelstvo začalo tímto problémem zabývat. Jde o výchozí dokument, který bude

kové za práci na nové vyhlášce o poplatcích
za odpad a za komunikaci s dotčenými úřady
ohledně požární nádrže. Děkuji panu Horkému za aktivní jednání s IDSK při přípravě
smlouvy k zajištění autobusové dopravy

a také za řízení finančního výboru. Děkuji
panu Rakovi za vyjednávání s developerem
ve Zlaté III, které bylo dokončeno uzavřením
Smlouvy o spolupráci i za práci na projektu páteřních rozvodů vody a kanalizace skrz
naší obec. Děkuji i panu Mezihorákovi za zajištění hladkého průběhu výměny vodoměrů
ve Zlaté I a přípravu bezdrátového odečtu.
O tom, jak zastupitelstvo v minulém období
pracovalo, a co se nám povedlo, se můžete
dočíst v dalších článcích Občasníku. Něco se
povedlo více, něco méně, ale tak už to bývá.
Někdo pracoval víc, někdo méně, celkovou
známku každému jednotlivci vystavíte vy,
naši občané.
Blíží se konec roku, který mnohým z našich občanů přinesl problémy zdravotní, finanční a jiné. Není a určitě nebude tím lepším. Jménem zastupitelstva bych chtěl všem
občanům poděkovat a popřát zejména zdraví
a pevnou vůli a i alespoň trochu štěstí při překonávání všech problémů.
Hezké Vánoce a úspěšný příští rok.
Luboš Přibyl, starosta obce

Ukončení členství v dobrovolném
svazku obcí Povýmolí
30. června se konalo veřejné zasedání zastupitelstva, na kterém byl mj. schválen
Územní plán. Součástí usnesení bylo i rozhodnutí o odstoupení od projektu svazkové školy. Toto rozhodnutí bylo dáno na
vědomí svazku obcí Povýmolí. Hlavním
důvodem odstoupení naší obce byla stále
stoupající finanční spoluúčast na projektu
svazkové školy. Dalším aspektem bylo velké zpoždění projektu z důvodu dvojí změny umístění školy. Že projekt nabere další
zpoždění je patrné i z dalšího projednávaného bodu na červnovém zasedání svazku
Povýmolí:
Předseda svazku informoval zúčastněné
o vývoji přezkoumání zadávací dokumentace u ÚOHS (správní řízení spis. zn.: ÚOHS-S0139/2021/VZ). Zadavatel nahlédnutím
do spisu zjistil, že součástí podkladů pro
vydání rozhodnutí je stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, které
MMR vydalo na základě žádosti ÚOHS. MMR

ve svém stanovisku uvedlo, že z dopřesnění
v zadávací dokumentaci v příloze č. 8 vyplývá, že dochází ke změnám kapacity umístěné
stavby oproti kapacitám uváděným ve výrokové části územního rozhodnutí. S ohledem
na skutečnost, že právní zástupci DSO se po
prostudování předmětného stanoviska MMR
domnívají, že zadávací podmínky předmětné
veřejné zakázky nebyly stanoveny v souladu
se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, a vzhledem k tomu, že již není možné přijmout jiné opatření k nápravě, navrhuje
předseda svazku zrušení zadávacího řízení
Zakázky.
Na základě této skutečnosti bylo svazkem
přijaté dočasné náhradní řešení:
Předseda DSO Povýmolí navrhl zřízení Svazkové školy v nevyužívané budově ZŠ v Jirnech.
Nájemné činí 20 000Kč/měsíc + poplatky. Předpokládaná doba nájemního vztahu jsou tři roky,

každý rok by měla být vytvořena kapacita
minimálně pro 50 dětí. Jirny budou uvedeny
jako prozatímní sídlo Svazkové školy, která
se po výstavbě na Hostíně přesune do nové
budovy v Úvalech. V příloze je návrh zřizovací listiny školské právnické osoby. Parametry
nájemní smlouvy – na 3 roky, 240 000Kč/rok,
elektřina, služby cca 200 000 Kč/rok. V budově budou nezbytné drobné úpravy, výmalba
+ bude nezbytné zajistit vybavení. Příprava
informace na web obcí o zahájení Svazkové
školy v Jirnech – škola bude pro žáky otevřena od 1. 9. 2022. Ke konci roku 2021 bude
vypsáno výběrové řízení na ředitele školy,
v jehož kompetenci škola od 1. 1. 2022 bude.
Mimo jiné ředitel školy zajistí výběr učitelů.
V usnesení svazku z června letošního
roku bylo naše odstoupení vzato na vědomí a bylo rozhodnuto, že nám vrátí polovinu členského příspěvku za rok 2021. To se
zatím, do 24. 11. 2021, nestalo.

Standa Novotný
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Strategický
plán rozvoje
obce
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Volby do Poslanecké
sněmovny
Parlamentu ČR

Výstavba sítí v lokalitě Zlatá 3
Obec Zlatá je připravena řešit problémy,
které zkrachovalý developer vytvořil ve východní části obce, a v souladu se schváleným
územním plánem bude pokračovat výstavba
v lokalitě Zlatá 3. Základním předpokladem
ke stavbám je přivedení kanalizace a vodovodu. V současnosti je stavba sítí (vodovod,
kanalizace, plyn) rozestavěna bez stavebního
povolení a bez vodoprávního řízení. K jejich
možnosti dostavění je nutné tato povolení
získat. Podařilo se získat původní stavební
dokumentaci, která ovšem nesplňuje požadavky dnešního práva. Tuto dokumentaci
jsme nechali aktualizovat a bude použita pro
nová řízení s dotčenými orgány.
Zásadní otázka při hledání způsobu financování stavby infrastruktury byla, kdo to
zaplatí. Obec jako správný hospodář nebude
„z peněz občanů“, tedy z rozpočtu obce, hradit stavby budoucích a současných stavební-

ků v lokalitě. Pro možnost naplnění územního
plánu a vyřešení současného protiprávního
obývání staveb v této lokalitě, je obec připravena nahradit některé funkce developera a dobudovat potřebnou infrastrukturu.
Z tohoto důvodu byla s majoritními vlastníky
pozemků vedena jednání směřující k zajištění základních podmínek pro výstavbu. Touto
základní podmínkou je dobudování rozvodů
sítí a jejich připojení na ČOV a úpravnu vody.
Další části infrastruktury budou řešeny později a způsob jejich financování bude závislý
na dotačních podporách. Obec nebude jako
developer vytvářet zisk, ale nebude náklady
na stavbu přenášet na současné občany. Základní cena za vytvoření připojovacího bodu
je ve smlouvě stanovena na 150.000,- Kč.
Smlouvy, tak jak budou uzavírány, najdete na
webových stránkách obce.
Pavel Rak

Příprava výstavby páteřních sítí
Strategický plán rozvoje obce Zlatá je
strategickým rozvojovým dokumentem
obce, který představuje plán rozvoje
obce od roku 2021 do roku 2030. Dokument bude sloužit jako podklad pro činnost samosprávy obce Zlatá v souladu
se zásadami regionální politiky Středočeského kraje, a také jako dokument pro
konkrétní rozvojové aktivity a projekty,
které se v obci připravují. Dobou realizace tak některé projekty i přesahují plánované období. Strategický dokument
představuje společně s územními plány
a s rozpočtovými výhledy základní koncepční dokument rozvoje obce Zlatá.
Dokument definuje potřeby, rozvojové
varianty obce, vize, plány a možnosti financování těchto plánů a aktivit v dalším
období čerpání finančních prostředků
ze strukturálních fondů a dalších zdrojů.
Dokument byl zpracován dle Metodiky
tvorby lokálních rozvojových strategií,
která je v souladu s regionální politikou
ČR a vychází také z regionální politiky Evropské unie.
Strategický plán byl zpracován ve
spolupráci s firmou Solutionist s.r.o. Zastupitelstvem byl projednán a schválen Usnesením č.
105/21/2021 ze dne
22. 9. 2021. Plán naleznete na webových
stránkách obce, můžete využít tento QR
kód.
Pavel Rak

Je to už tradiční podzimní událost. Jako
i v několika předchozích letech, konaly se
krátce po prázdninách další volby. Ve dnech
8. a 9. října se o naše hlasy ucházeli kandidáti do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Nařízená hygienická opatření byla v podstatě totožná s těmi, která platila v loňském
roce. Poznamenala nejen školení, přípravu
volební místnosti, ale i průběh voleb. Členky
volební komise mají můj obdiv i poděkování,
že jsme volby společně zvládli i s respirátory na obličeji, s gumovou rukavicí na ruce
a sprejem s dezinfekcí ve stálé pohotovosti.
Poděkování patří také Vám, voličům, kteří
jste k volbám přišli. Z grafu volební účasti v čase voleb vidíte, že byl třeba mezi 18.
a 19. hodinou docela fofr. Za jednu hodinu
odvolilo i 35 voličů. To je statisticky jeden
volič za méně než dvě minuty. Identifikovat
voliče, zkontrolovat ho v seznamu voličů,
vydat mu obálku, nechat ho upravit volební
lístek, počkat až svůj hlas odevzdá a následně vydezinfikovat stolek, urnu, kliku a mohl
jít další volič, trpělivě čekající před úřadem.
Doufám, že Vám čekání alespoň trošku
zpříjemnila krásná květinová výzdoba před

úřadem od paní Jany Horké. Nemuseli jsme
řešit v podstatě žádné problémy s dodržováním nařízení proti nemoci Covid-19, vstupovali jste v naprosté většině s nařízenou
ochranou obličeje. Na požádání jsme také
vyrazili s přenosnou volební urnou ke spoluobčanům se sníženou možností pohybu. Po
uzavření volební místnosti probíhalo sčítání
hlasů poměrně rychle, v urně byl jen jeden
neplatný hlasovací lístek. Takže jsme měli
rychle sečteno a v Úvalech jsme byli, stejně
jako v loňském roce, jako první okrsková komise s výsledkem voleb.
A na závěr pár statistických dat:
Ze zapsaných 246 voličů přišlo 185, tedy
více než 75%. A jak volby dopadly?
80 hlasů SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09
42 hlasů Piráti a Starostové
34 hlasů ANO 2021
11 hlasů PŘÍSAHA Roberta Šlachty
6 hlasů
Svoboda a př. Demokracie (SPD)
3 hlasy
Komunistická str. Čech a Moravy
2 hlasy
Česká str. Sociálně demokratická
1 hlas	Strana zelených, Švýcarská demokracie, VOLNÝ blok, Trikolóra Svobodní, Soukromníci, Aliance pro
budoucnost, Koruna česká (monarch. Strana).
Ještě jednou děkuji všem, kdo nám pomohli podzimní volby zvládnout. Krásně se
nám pracovalo v prostředí opraveného a vyzdobeného obecního úřadu.
Standa Novotný
zapisovatel volební komise

Jak jsme vás již informovali dříve, v roce 2020
se obec Zlatá stala vlastníkem rozestavěné
stavby páteřního rozvodu sítí v komunikaci
II/101. Stavba byla zahájena v daleké minulosti jedním z předchozích vlastníků. Podle
harmonogramu, se kterým jsme vás seznámili
v letním občasníku 2020, proběhlo zhodnocení stavu použitelnosti dosud provedených
prací. Firma, která kdysi stavební práce prováděla, v současnosti již tuto činnost nevykonává. Vzhledem k tomu, že stavba bude ze
značné části financována z dotace, a její cena
bude v porovnání s obecním rozpočtem velkého rozsahu, jsou vyžadovány záruky, které
budoucí realizátor nebude ochoten za již rozestavěnou část převzít. Stavba proto bude
znovu provedena celá.
Současně byla provedena revize projektové
dokumentace a její aktualizace podle současných podmínek. Tehdejší výstavba byla plánována podle situace kolem roku 2010 a odpovídala převážně požadavkům tehdejších obyvatel. Za uplynulou dobu se v některých částech
obce změnila situace v umístění dalších domů
a především již máme schválený územní plán.
Z plánu je zřejmé, kde bude probíhat budoucí
výstavba a kam je vhodné sítě směřovat.
Stavbu předpokládáme financovat za využití dotace. Při volbě dotačních titulů byly
zhodnocovány různé podmínky, které poskytovatelé mají. Především to byla výše podpory, ať už absolutní výše pro všechny žadatele,
tak procentuální výše z investice. Dále pak
ostatní podmínky poskytovatelů. Z důvodu
složitosti úředního postupu byla uzavřena
smlouva s dotační agenturou Grantex, která pro obec zajistí veškerou administrativu
potřebnou k poskytnutí dotace. S podporou

této firmy proběhla různá jednání na ministerstvech pro místní rozvoj a zemědělství,
kde byly konzultovány dotační možnosti u již
vyhlášených titulů a výsledkem je zaměření
na evropské dotace. Různé druhy národních
dotací se ukázaly jako nevhodné. Po zajištění dotace bude vyhlášeno výběrové řízení na
dodavatele stavby a můžeme stavět.
Výstavba páteřního rozvodu sítí je připravována v souladu se stavbou sítí v lokalitě
Zlatá 3 na východním okraji obce. O tom se
dozvíte více v samostatném článku.
Stavba páteřního rozvodu sítí umožní nejen připojení nově zastavovaných lokalit, ale
i připojení domů ve staré části obce, které dle
slibu tehdejšího developera mělo být realizováno již v souvislosti s výstavbou části obce
Zlatá 1 před mnoha lety. Výstavba páteřního
rozvodu automaticky a zdarma ovšem domy
nepřipojí. Na každém vlastníkovi nemovitosti bude vybudování připojovacích míst, tedy
osazení vodoměrné a kanalizační šachty
a sloupku hlavního uzávěru plynu. I tyto drobné stavby již na pozemcích vlastníků nemovitostí budou vyžadovat projekt a budou mít
definované technické podmínky provedení
těchto připojovacích míst včetně revizí.
Příklad vybavení potřebného na připojení:
Vodoměrná samonosná šachta VS ROTO
o vnitřním průměru 1100
a celkové výšce 1610 mm
• Plastová vodoměrná šachta
• Stupadla
• Průchodky 2 ks DN32 (1“)
a nebo DN 40
• Poklop zákrytový nepochozí
Cena: 10.302,- Kč

Jímka tlakové kanalizace
samonosná s čerpací
technologii
• Jímka tlakové kanalizace
samonosná
• Čerpací technologie
KADOR
• Průchodka 40 mm
• Průchodka 125 mm
• Poklop 200 kg
Cena: 46.954,- Kč
Hlavní uzávěr plynu
• 2x bočnice „U“
• 1x přední stěna
• 1x zadní stěna
• 1x deska zákrytová
• 1x dvířka ocelová
60x60 BP1
• /60x40 – BP 2/
Cena 7.000,- Kč
Dalšími náklady pro připojení páteřní sítě
k domu budou - výkop pro šachty, podklad
dna, osazení, zásyp – 35.000,- Kč. Přípojky do 10 bm: výkop, podsyp, trubky, vodící
drát, obsyp, páska, zásyp – 50.000,- Kč (cca.
2.500,-/bm). Ceny jsou vč. DPH.
Lze předpokládat, že při hromadném nákupu, instalaci a pořízení typového projektu
bude cena příznivější. Projednáme možnosti
této služby pro naše obyvatele a stavebníky
a s bližšími informacemi se všem připomeneme. Pro zjištění zájmu budete osloveni.
Případná spoluúčast na stavbě domovních
přípojek bude s žadateli smluvně zajištěna.
Pavel Rak
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O peníze jde až v první řadě.
A co dál?
Druhá část
Po pauze v minulém Občasníku se vracím
k ekonomické problematice. Základní podmínky zůstaly stejné - ekonomika státu,
obce i rodin je podstatnou měrou ovlivněna
pandemií covid19. Proto jsem tento článek
označil jako druhou část, i když by správnější název byl: „druhá část, ale je to horší“.
Od šéfredaktora jsem dostal za úkol seznámit čtenáře Zlatského občasníku s tvorbou
rozpočtu na rok 2022, s postupem při tvorbě rozpočtu, se zaměřením na obě základní
investiční akce, a to realizaci páteřní infrastruktury a rekonstrukci obecní vodárny.
Při sestavování každého rozpočtu se vychází ze stanovení ekonomických podmínek
v daném období a dalšího předpokládaného
vývoje. Základní podkladem pro predikci vývoje hospodaření na rok 2022 je vyhodnocení hospodaření v roce 2021. Tento základ
pak bude upravován o vlivy, které budou na
plnění rozpočtu obce působit v příštím roce.
Jako výchozí podklady jsou použity účetní
výkazy, zejména výkaz FIN 2-12, který dává
přehled o čerpání rozpočtu v daném období
od počátku roku.
Stručné zhodnocení stávající
ekonomické situace
Jsou vybrány pouze dopady, které budou mít
rozhodující vliv na hospodaření obce.
1) Skokové zvyšování základní úrokové sazby
vyhlašované ČNB (v současné době 2,75
%), s předpokladem dalšího zvýšení – negativní dopadem bude zvýšení úrokové
sazby za poskytnutý úvěr na výstavbu páteřní sítě.
2) Inflace ve výši okolo 6 % (meziroční srovnání) v roce 2021 (poslední informace ČSÚ 5,8
%) s těžkým odhadem výše inflace v roce
2022. Negativním dopadem je v současné
době skokové zvýšení cen stavebních materiálů a služeb – projevilo se již v letošním
roce s pokračováním i v roce příštím.
3) Zvyšování cen pohonných hmot s negativními dopady do všech služeb, které pro svou realizaci potřebují dopravu,
dlouhodobě lze předpokládat růst cen za
autobusovou dopravu. V roce 2021 pravděpodobně bez negativních vlivů pro hospodaření obce. Pro rok 2022 se připravuje
nová smlouva s IDSK na zajištění příměstské dopravy. O té Vás informuje pan Horký
v samostatném článku. Bude zřejmě jediným faktorem, kde lze očekávat v příštím
roce pokles výdajů.
4) Snižování předpokladu růstu HDP v r. 2021
a nejasný výhled na rok 2022, předpokládají se další výdaje státu související s pokračující pandemií covid19, je předpokládán dopad do rozpočtového určení daní
a do dotačních programů.

5) Z
 atím nečitelná politika nové vlády, kdy
jsou předpokládané další výdaje, které
vyplývají z programového prohlášení nového vládního uskupení, a to současně se
snahou o snížením deficitu a dluhovou brzdou. Předpokládaný negativní dopad je do
všech dotačních programů, kde lze předpokládat snížení podílu dotace státu na
celkové ceně (z obvyklých 65% na 50%).
Pokud chce nová vláda dodržet své sliby,
a ponechat daňovou zátěž občanů beze
změny, a současně snížit daňové zatížení
podniků, musí najít pro všechny tyto sliby
zdroje. Lze dovodit, že těmito zdroji může
být snížení podílu státu na financování jednotlivých dotačních programů. I v tomto
případě lze očekávat snížení příjmů obce
z rozpočtového určení daní.
Současná ekonomická situace v obci –
výhled výsledku za rok 2021
Výsledek hospodaření v roce 2021 je, podle posledních výsledků za měsíc říjen 2021,
v souladu s rozpočtem. Lze očekávat, že koncem roku 2021 bude výsledek hospodaření
obce, s největší pravděpodobností dobrý, tj.
hospodaření obce bude v zásadě dle plánovaného rozpočtu. Hospodářský výsledek lze
posoudit na základě odhadu vývoje hospodaření za období leden – říjen a předpokladu
plnění za měsíce listopad a prosinec.
V příjmové oblasti můžeme předpokládat, že bude splněna základní položka rozpočtu, kterou jsou dotace z rozpočtového
určení daní a s největší pravděpodobností
budou splněny i další rozpočtované příjmy.
V příjmové části je pravděpodobné, že do
konce roku nebudou uhrazeny všechny části zvýšené dotace na rekonstrukci vodárny.
Vzhledem k tomu, že v průběhu rekonstrukce došlo k podstatnému nárůstu cen stavebních materiálů a s tím souvisejících služeb, byl přehodnocen rozpočet rekonstrukce a zvýšen o cca 1 mil. Kč. Tento narůst byl
důsledek obecného vývoje cen stavebních
prací v r. 2021, a proto byl požádán poskytoval dotace (ministerstvo zemědělství) o přiznání dodatečné dotace ve výši cca 650 000
Kč. Výsledek našeho úsilí se dostavil – 24.
listopadu jsme obdrželi email o schválení navýšení dotace.
V nákladové oblasti je plnění rozpočtu
v souladu se schváleným plánem a nejsou
do konce roku předpokládány žádné další
větší výdaje, s výjimkou zvýšení ceny rekonstrukce vodárny. Zde bude narůst nákladů
o 1 mil. Kč (s možností dotace ve výši cca
650 000,- Kč.). Starosta obce zabezpečil
dodávky elektřiny (uzavření smlouvy spadá
do jeho pravomoci), s fixací a dopad dramatického zvýšení cen v r. 2021 se obce netý-

ká. Podle posledních informací, které jsou
k dispozici, by nemělo do konce roku k podstatnému nárůstu ostatních nákladů proti
rozpočtu dojít.
Příprava rozpočtu na vodné a stočné na rok
2022 a výhledy na léta 2023 a 2024
Probíhá příprava rozpočtu pro vodné a stočné na rok 2022 a úprava těchto rozpočtových
výhledů na další období (2023, 2024). Tyto
rozpočty připravuje pověřená osoba a obec
dodává pro toto zpracování podklady. Tyto
podklady již paní účetní předala a pověřená osoba zpracuje první návrh, který bude
vycházet z předpokladu plnění rozpočtu za
rok 2021. Tento první návrh by měla obec
upravit podle vývoje negativních dopadů
popsaných výše nebo dle ev. zvýšení některých rozpočtovaných výdajů např. plánovaných oprav. Zastupitelstvo předpokládá, že
sazby za vodné a stočné v příštím roce nebudou zvyšovány proti roku 2021. Pracujeme na tom, abychom v příštím roce spustili
automatizaci odečtů vodoměrů a fakturace
vodného a stočného v Z1. Podrobnosti Vám
přináší článek pana ing. Mezihoráka na toto
téma.
Příprava rozpočtu obce na rok 2022
a výhled na roky 2023 a 2024
Příprava rozpočtu je v počátečním stadiu,
v současné době je znám jen v loňském roce
schválený výhled na rok 2022, jako základ, ale
není zřejmé, který negativní vliv výše popsaný, se skutečně stane a jak ovlivní hospodaření obce. S největší pravděpodobností bude
rozpočet a rozpočtový výhled zpracován tak,
aby mohl být schválen na veřejné schůzi zastupitelstva před koncem roku 2022. Tento
rozpočet a ev. i rozpočtový výhled pak bude
postupně upravován podle vývoje vlivů, které na plnění rozpočtu v r. 2022 budou působit. Rozpočet na rok 2022 včetně sazeb za
svoz odpadu podle nové vyhlášky budou projednány na prosincové veřejné schůzi zastupitelstva.
Základní investice, jejich plnění
a další vývoj
Základní investice v obci jsou investice do
infrastruktury, tj. koupě ČOV, rekonstrukce
vodárny a realizace páteřní sítě.
1)	Nákup ČOV
	ČOV byla koupena v r. 2020, a to na splátky.
V roce 2020 bylo zaplaceno 1 200 000,- Kč,
v roce 2021 bude zaplaceno 980 000,- Kč,
v roce 2022 bude zaplaceno 1 370 000,- Kč
a v roce 2023 bude zaplaceno 1 350 000,Kč. Finanční prostředky na tyto platby
obec dlouhodobě vytvářela a má je dnes
k dispozici.

2)	Rekonstrukce vodárny
	Rekonstrukce vodárny je prakticky dokončena, bude následovat zkušební provoz.
Financování rekonstrukce včetně čerpání
dotace probíhá po částech, na základě dodavatelem dodaných dílčích faktur. Náklady na rekonstrukci budou po navýšení 9,6
mil. Kč. Na tuto částku je uzavřena smlouva s jedním dodatkem s novým dodavatelem. Tato cena byla, ohledem na cenové
vlivy cca o 2 mil. Kč vyšší než byl původní
rozpočet, na který obec obdržela dotaci.
Jak bylo uvedeno výše, jsou tyto zvýšené
náklady pokryty dotací ve výši 65 %. Termín pro předání dokumentace k vyhodnocení rekonstrukce byl dotačním orgánem
určen na 1. 3. 2023. Ukončení celé akce
pak bude provedeno dotačním orgánem
pravděpodobně ve II. čtvrtletí 2023. Zdroje na úhradu cenových dopadů, které nejsou pokryty dotací (cca 3,4 mil. Kč), má
obec k dispozici.
3)	Realizace páteřní sítě
	Realizace páteřní sítě byla připravována již
od r. 2019 a realizace měla být provedena
v r. 2020 ev. 2021. Podmínky platné v tomto období byly pro realizaci nesrovnatelně
lepší. Z nejrůznějších důvodů, včetně posunutí nákupu ČOV v důsledku rezignace
některých zastupitelů a mimořádných voleb, nebyla realizace páteřní sítě v tomto
období provedena. V současné době se
pohybujeme ve velmi složitých ekonomických podmínkách, které podstatným způsobem ovlivňují vlastní realizaci. Realizaci
výstavby páteřních sítí a připojení nemovitostí ve staré Zlaté i ve Zlaté III obec intenzivně připravuje, ale v současné době není
známo, jak se jednotlivé negativní vlivy
projeví v nákladové části realizace, a to jak
v projektovaných činnostech, tak i v ostatních činnostech, které s výstavbou páteřní
sítě souvisí.
Obec se v současné době zaměřuje na
možnost získat další finanční zdroje na výstavbu páteřní sítě. Byla uzavřena dohoda
s jedním z developerů o takovémto příspěvku a jsou v přípravě další dohody s vlastníky,
kteří vlastní více parcel. Je velmi pravděpodobné, že při dotačním řízení bude povinnost
spoluúčasti obce vyšší, než bylo původně
plánováno. Situaci v zabezpečení financování výstavby páteřní sítě považuji za velice
vážnou, v současné době je jak na příjmové,
tak na výdajové straně tolik neznámých, že
přesné vyhodnocení finanční náročnosti této
stavby zatím není možné provést. Obci budu
navrhovat některá opatření, jakýsi plán „B“,
který by umožnil splnění podmínek uzavřených při koupi ČOV, které obec zavazují realizaci stavby kanalizace, vodovodu a plynovodu nejméně prokazatelně připravit.
Závěrem bych chtěl popřát všem občanům Zlaté, v této ne zrovna nejlepší době,
hodně zdraví, a to nejen v novém roce.
Ing. Petr Ouzký

Pozvánka 
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Setkání generací 2022
Je to brzy? Pro někoho je půl roku strašně
dlouhá doba, pro někoho je to za pár týdnů.
Pro tým lidí, který bude připravovat jarní
akci pro děti i dospělé „Setkání generací 2022“ je to tak akorát. Po úspěšném 1.
ročníku akce, která kombinuje Dětský den,
Vítání občánků a gratulace jubilantům začínáme plánovat ročník druhý. Datum konání už je stabilizovaný, můžete si zanést do
svých kalendářů – sobota 4. června 2022.
Věřím, že nám hygienická omezení dovolí
uspořádat akci minimálně v rozsahu jako

v září 2020. Na detailním scénáři se ještě
pracuje. Pokud nám chcete kdokoli pomoci, ať nápadem, nebo přímou pomocí, jste
vítáni. Každá „hlava“ i „ruka“ bude dobrá,
aby výsledek nadchnul naše děti a uspokojil jejich rodiče. Oslovíme ke spolupráci
opět Sbor dobrovolných hasičů i Městkou
policii v Úvalech. Předem děkuji všem, kteří
se nám nabídnou. Z dostatečným předstihem dostanete do poštovních schránek
podrobnou pozvánku.
Standa Novotný
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Pozvánka na výlet na Hradešín

Rekonstrukce vodárny Zlatá
Dosavadní největší investiční akce
Už v jarním čísle obecního zpravodaje byl
krátký článek o zahájení rekonstrukce naší
vodárny. Po předání staveniště byla první na
řadě střecha. V dubnu byla za pomoci jeřábu
sejmuta stará betonová konstrukce a v květnu byl hotový nový dřevěný krov a položená
střešní krytina. Během června byly vybourané
vnitřní příčky, osazena nová okna a vybetonované nové podlahy. S příchodem prázdnin začala montáž fasádního zateplení a výkopové
práce v okolí vodárny pod novou komunikací.
Pokračovali i práce uvnitř - omítky, obkla-

fasáda komplet hotová. Vnitřní prostory dostaly novou elektroinstalaci, malbu a osvětlovací tělesa. Koncem října byla položená venkovní zámková dlažba, a protože vnitřek byl
stavebně dokončen, mohla začít ta nejdůležitější fáze rekonstrukce – instalace nové technologie úpravy vody. Začalo se sanací sklepního prostoru a následně začala instalace
nových nádrží, rozvodů, filtrů a řídících technologií. Za plného provozu vodárny proběhlo
přepojení hlavního rozvaděče a také sanace
vodojemu. Byla učiněna všechna potřebná

dy, dlažby. Se začátkem školního roku jste si
mohli na procházkách se svými čtyřnohými
mazlíčky všimnout nové fasády. Jedna stěna
trvala vždy zhruba týden, v polovině října byla

technologická i organizační opatření k udržení provozu, mnozí odběratelé ani nepoznali,
že vodárna jela bez vyrovnávacího zásobníku.
Zajištění zásobování vodou, při současném
provádění rekonstrukce, nám ušetřilo několikatýdenní docházku k cisternám a ohřívání
vody na nádobí nebo na mytí. Neobešlo se
to, pochopitelně, bez komplikací, kdy nastalo několik krátkých výpadků dodávky vody.
Jeden byl zaviněn zanesením přívodního potrubí a nikoli samotnou rekonstrukcí, 2 výpadky nastaly v důsledku poruchy elektrické
energie. Ostatní poklesy tlaku nebo výpadky
byly způsobené přepojováním filtrů nebo
čerpadel, a je možné, že k nějakému výpadku nebo poruše může dojít i během náběhu

Květen 2022 je sice ještě daleko, ale už si můžete ve svých kalendářích zaškrtnout sobotu
14. května 2022. Zvu Vás na pěší vycházku do
okolí naší obce. Vezměte své děti, kamarády
či sousedy, do baťůžku pití a malou svačinku,
starosti nechte doma a můžeme vyrazit. Sraz
bude v 8:30 hodin v altánu na dětském hřišti.
Vyrazíme po vojenské cestě k lesu, kde odbočíme doleva, překonáme Dobročovický potok
a budeme pokračovat lesní cestou směrem na
Doubek. Ten projdeme a po krátkém asfaltovém úseku se znovu zanoříme do lesa a pokračujeme směrem na Hradešín. V této malé obci
je místo dalekého rozhledu, ze kterého v případě dobrého počasí uvidíme třeba hrad Bezděz. Přibalte si dalekohled. Je zde také kostel
sv. Jiří, který je zajímavý tím, že se v něm prolíná několik stavebních slohů. Můžete si o této
stavbě přečíst podrobnosti na www.turistika.
cz s využitím přiloženého QR kódu. Pokusím
se zkontaktovat příslušného pana faráře a domluvit otevření kostela pro naší skupinu. Normálně je totiž vstup do kostela uzavřený. Trasa
je dlouhá cca 10 kilometrů, takže bychom měli
být pohodlnou chůzí na Hradešíně kolem 12
hodiny. Pro rodiče s dětmi pojede zpátky v půl
jedné autobus linky 423 (jízdní řád může mít
do jara příštího roku drobné změny), který je
bez přesedání odveze zpátky až na rozcestí
nad Zlatou. Zde budou před jednou hodinou,

Přiložená mapa s návrhem
trasy je z portálu mapy.cz.
takže vlastně na pozdější oběd. Zdatnější turisté a zkušení sportovci můžou pokračovat
pěšky přes Škvorec a Třebohostice zpátky do

Zlaté. Tato delší trasa bude mít asi 16 kilometrů. Sportu zdar, turistice zvlášť :-).
Standa Novotný

Příprava dalších dětských prvků

zkušebního provozu. Vzhledem k zvýšení cen
stavebních prací i instalovaných technologií
došlo k navýšení ceny rekonstrukce o cca 960
tisíc korun + DPH. Tímto problémem se zabývalo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 13. 10. 2021 a schválilo navýšení ceny
dodatkem ke Smlouvě o dílo. Souběžně pan
starosta intenzivně jednal s poskytovatelem
dotace o navýšení příspěvku ministerstva
zemědělství. V současné době (začátkem
prosince) probíhají instalace dalších technologií pro dezinfekci, filtraci a změkčování vody
a vše svědčí o tom, že dokončení rekonstrukce se stihne malinko dříve, než předpokládal
harmonogram stavby.
Standa Novotný

Milé děti,
v sobotu 13. listopadu se na cestě k lesu sešla skupina dobrovolníků, aby pro vás nainstalovala
novou skluzavku a horolezeckou
stěnu. K obou prvkům přibydou
do jara ještě kopečky z hlíny, proto
je, prosím, ještě nepoužívejte. Oba
prvky jsou doplněny prolézačkami, které
jsou také zatím mimo provoz. K nim na jaře
doplníme kačírkové plochy, abyste neskončily v bahně :-). Hlavní akcí této sobotní brigády byla příprava analematických slunečních
hodin. Nejprve bylo potřeba pozice jednot-

livých číslic pečlivě vyměřit.
K tomu jsme využili 2 kompasy, jistota je jistota. Pak se
podařilo vyvrtat 15 děr a do
nich zabetonovat klády budoucího ciferníku. Počasí nám
moc nepřálo, sluníčko nesvítilo,
tak jsme je nemohli hned vyzkoušet. K tomu bude ale času víc než dost.
Během zimy bude osazená i informační tabule, jak hodiny používat. A při jarní brigádě
hodiny dokončíme finální úpravou nášlapné
desky se znameními zvěrokruhu.
Standa Novotný
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Doprava po 1. lednu 2022

Pozvánka na jarní cyklovýlet

Vážení sousedé, spoluobčané,
v posledních dvou číslech Zlatského občasníku, tím myslím v podzimním čísle roku
2020 a jarním čísle letošního roku, jsem Vás
poměrně podrobně informoval o reformních
změnách v oblasti dopravní obslužnosti obcí
Středočeského kraje, v našem případě obslužnosti naší obce Zlatá autobusy linky číslo
329. Zmíněné reformy měly souvislost s personálními změnami ve vedení Středočeského kraje, kdy se stal novým radním pro oblast
veřejné dopravy pan Mgr. Petr Borecký. Níže
si je Vám dovolím stručně připomenout:
• Zavedení Standardů dopravní obslužnosti
(dále jen Standard DO) ve Středočeském
kraji. Ty stanoví, co patří do základní obslužnosti výhradně hrazené krajem, na jakém
objemu spojů a na jakých linkách se kraj
bude spolupodílet a co již bude plně v režii
obcí a měst.
• Integrace veřejné dopravy v rámci zbytku Středočeského kraje. Po dokončení integrace bude nastaven jednotný systém
dopravní obsluhy a tarifního uspořádání ve
Středočeském kraji.
• Technické standardy veřejné dopravy.

Ahoj příznivci jízdy na kole,
na zahájení cyklosezony 2022 jsem připravil
výlet na kole, pro rodiče s dětmi i pro hltače
kilometrů. Vyjedeme v sobotu 16. června
od altánu v 10 hodin. Od altánu pojedeme
k chatám a údolím dojedeme k Sluštickému
rybníku, kde přejedeme hráz a kolem fotbalového hřiště se dostaneme do nové zástavby. Krásnou alejí přijedeme na okraj Březí.
Tady budeme muset jet asi 500m po silnici
a odbočíme na polní cestu, která nás zavede do Pacova. V Pacově je krásný sportovní
areál, kde si ty nejmenší cyklisté odpočinou
anebo můžou vyzkoušet nějaké houpačky
a prolézačky. Zde se rozdělíme a ty nejmenší s rodiči budou pokračovat zpátky na Březí
a Zlatou a budou mít v cíli ujeto 15km.
Hltači kilometrů, pojedou z Pacova na Nedvězí a dále na Kolovraty, kde se napojíme
na cyklostezku a ta nás dovede do Říčan. Je
to krásný úsek bez aut a u Mlýnského rybníka po cyklostezce se dojede k zimáku. Další
rybník na této trase je Marvánek, a zde začneme trochu stoupat lesem k hájovně. Od
hájovny směr Tehov a Klokočná až do Struhařova. Tady bude možnost občerstvení. Ze
Struhařova lesem 3,5km pojedeme z kopce
a tam to svádí k velkým rychlostem a občas
jsou tam vidět divočáci. Dole v údolí je hotel Legner a od něj trochu do kopce do Černých Voděrad. Tady můžeme jet Bučinami do
Louňovic anebo po asfaltu do Jevan. Z Jevan
už jen na Vyžlovku a dále na Žernovku, a to už
jsme pomalu v cíli. Teď už jen Doubek, Třebohostice a Zlatá a v nohách 50 kiláku.
Tak už se těším. Sportu zdar.
Vašek Loučka

Tolik informace z vydání podzimního čísla
Zlatského občasníku 2020.
Dále si ještě dovolím připomenout, že informace, které jsem Vám předložil v posledním
odstavci článku ohledně dopravní obslužnosti naší obce, tedy ve článku „Informace
o dopravní obslužnosti naší obce linkou PID
č. 329“, který vyšel v jarním vydání 2021 Zlatského občasníku, nabyly vůbec optimistické!
Informoval jsem Vás v něm totiž o meziročním navýšení měsíčních poplatků na
pokrytí nákladů na provoz linky 329 z částky
18.105,20,- Kč/měsíc v roce 2020, na částku
23.482,10,- Kč/měsíc v roce letošním – 2021!
Tedy měsíční nárůst o 5.376,90,- Kč. V letošním roce (2021) musíme z obecní kasy
na pokrytí nákladů na provoz linky busu 329
vynaložit částku zhruba 280 000 Kč.
Tolik tedy minulost. A nyní nové informace:
Dne 14. října uspořádal Středočeský kraj již
druhý webinář k dopravní obslužnosti, kde
byly pány Haladou, Boreckým a Hoffmanem vysvětleny nové Standardy DO pro rok

2022 a výpočet příspěvků jednotlivých obcí.
V rámci tohoto webináře odpovídali i na dotazy starostů obcí Středočeského kraje.
Představili prezentaci s mechanismem výpočtu příspěvku obcí, kterou si můžete prohlédnout na záznamu tohoto semináře na
youtube. Máte jí k dispozici pomocí QR kódu.
V polovině listopadu jsme obdrželi, v souvislosti se zavedením nových Standardů DO,
platných od 1. 1. 2022, od zástupce ředitele
pro ekonomiku a smluvní zajištění Integrované dopravy Středočeského kraje, Sokolovská
100/94, 186 00 Praha 8, pana Ing. Anderje
Hoffmana, k podpisu Návrh smlouvy o zajišťování a financování dopravní obslužnosti.
Přílohu č.3 Návrhu smlouvy tvoří „Výpočet
záloh na Podíl Obce pro rok 2022 a harmonogram úhrady“:

ší, protože výpočet očekávaných nákladů na
dopravu pro rok 2022 (prováděný IDSK v polovině roku 2021) nemohl plně zohlednit rostoucí inflaci, zejména růst mzdových nákladů
a nárůst nákladů na pohonné hmoty, které
v závěru letošního roku překonávají všechny
prognózy. Vše ale nasvědčuje tomu, že nejen že ušetříme nemalé finanční prostředky
při zachování současné úrovně dopravní obslužnosti, ale že Středočeský kraj věnoval,
a i nadále bude kontinuálně věnovat, mimořádnou pozornost adekvátní kalibraci finančních modelů ve Standardech DO tak, aby
dopady do obecních rozpočtů byly z pohledu
všech dotčených subjektů akceptovatelné
a aby míra spolufinancování byla nastavena
transparentně a spravedlivě při zachování
odpovídajícího poměru mezi vynakládaný-

Příloha č. 3: Výpočet záloh na Podíl Obce pro rok 2022 a harmonogram úhrady
Ekonomická kalkulace obce
pro období

Zlatá
ϭ͘ϭ͘ϮϬϮϮͲϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϮϮ

Nadstandardní dopravní obslužnost - denní linky
>ŝŶŬĂ
Pracovní dny
Soboty, neděle a státem uznané svátky
Páry skutečné Páry standard Páry nadstandard Páry skutečné Páry standard Páry nadstandard Příspěvek obce
ϯϮϵ;ϭϬϬϯϮϵͿ
ϭϬ
ϳ
ϯ
Ϯ
ϯ
Ͳϭ
64 162 Kč
Celková výše zálohy obce za všechny linky

64 162 Kč

Rozpis čtvrtletních plateb
leden až březen
duben až červen
červenec až září
říjen až prosinec

16 040 Kč
16 040 Kč
16 040 Kč
16 042 Kč

ĂƚƵŵƐƉůĂƚŶŽƐƚŝ
ϭϱ͘ϭ͘ϮϬϮϮ
ϭϱ͘ϰ͘ϮϬϮϮ
ϭϱ͘ϳ͘ϮϬϮϮ
ϭϱ͘ϭϬ͘ϮϬϮϮ

Oprava lavičky pod lípami

Podle této souhrnné tabulky zasílejte úhrady. Platební údaje jsou uvedeny v Příloze č. 4.

Z výše uvedené přílohy vyplývá:
Podíl obce na hrazení nákladů dopravní obslužnosti obce Zlatá linkou č. 329 na rok 2O22
je stanoven na roční částku 64 162 Kč.
To znamená, že v připravovaném Rozpočtu obce Zlatá na rok 2022 můžeme počítat
v této oblasti s úsporou min. cca 200 000 Kč.
Výsledná úspora bude asi malinko men-

Doubek

Mukařov

hřiště

Babice

altán Zlatá

Ahoj příznivci cyklistiky,
Vánoce se blíží a na Štědrý den si můžeme opět vyjet na kole, a tím uzavřít letošní cyklistickou sezonu. Vyjedeme 24. 12. ve 13 hod. od altánu a náš cíl bude v Říčanech u rybníka
Jureček. Tady je restaurace, a doufám, že letos bude otevřeno (alespoň výdejové okénko),
přestože covid stále řádí. Pojistíme to batůžkem na zádech s termoskou s něčím teplým
a voňavým. Délka trasy je 12 km a je sjízdná i s přívěsem za kolo. Těším se na velkou účast
a můžete do batůžku přibalit i pracny :-).
Vašek Loučka

Pod skupinou lip u sakrálního kříže byly v rámci projektu „Cesty, které nás spojují“ před
několika lety nainstalované dvě lavičky a stůl.

mi finančními prostředky a rozsahem
a kvalitou takto zajišťované dopravní
obslužnosti.
Honza Horký

Vánoční cyklojízda  24. 12. 2020

Strašín
Rokytka

rybník
hřiště

Přiložená mapa s návrhem
trasy je z portálu mapy.cz.

Jureček

Březí

Sluštice
Hospoda

Bohužel, se na nich podepsal zub času a jedna z laviček už byla zasažená hnilobou. Děkuji
panu Sofkovi, že se pustil do její opravy. A vzal

to z gruntu, vyměnil dřevěné prvky na obou lavičkách a nová prkna dal i na stůl. Můžete si je
sami vyzkoušet :-).
Standa Novotný
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Děkuji všem pracovitým dětem, aktivním ženám i neúnavným mužům,
jež se zúčastnili v sobotu 2. října podzimní brigády. Byla to akce
s vysokým pracovním nasazením, elánem i samostatností jednotlivých
týmu a je super, kolik práce jsme udělali.

Jako již tradičně, nechyběli v řadách brigádníků členové našeho Sboru dobrovolných hasičů, tentokrát i s v loňském roce pořízenou
Avií. Podařilo se do výkopů uložit 9 svařených
armovacích a kotevních konstrukcí do kubíku betonu, což bylo cirka 2400kg, které nám
prošly rukama. Vykopali jsme před tím (mezi
devátou a jedenáctou hodinou) více než kubík kamení, hlíny, kořenů a suti, což byla další tuna, kterou bylo potřeba převést jinam.
V 11:15 dorazil beton, a tím jsme v zemi zafixovaly závitové kotvy pro 4 sloupky, které
ponesou solární lampičky k osvětlení cesty.
Další zabetonované konstrukce ponesou
dětské hrací prvky – skluzavku, lezeckou stěnu, hanojskou věž a další prvky. Mezi vozovkou a připravovaným vodním prvkem už jsou
zabetonované sloupky budoucího zábradlí.
U lavičky s beruškou je pro ptáky nové krmít-

ko tak, aby na něj dosáhly i děti. Můžete tam
v zimě sypat ptačí krmivo a ptáčky pozorovat.
Jsou také připravené základy pro 2 hmyzí hotely a betonová deska pro sluneční hodiny. Na
dětském hřišti u hospody je rozházený nový
písek. Zvláštní poděkování patří též našim
dvěma malým malířům. Jejich barevné kostky
budou základem hry pro všechny děti v obci.
Klobouk dolů i před holkami, které pohrabaly tak půl hektaru trávy po obou stranách
cesty a ještě stihly upéct brigádníkům buřty.
A že nám chutnaly. Děkuji také všem dalším
pomocníkům, kteří prošli obec a posbírali
odpadky, uklidili autobusové zastávky nebo
okolí svých domů. Pro všechny občany byla
k dispozici zbylá kapacita kontejneru na velkoobjemový odpad, který byl za víkend zcela
naplněn.
Standa Novotný
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Bramborákiáda 2021

13. listopadu 2021 se uskutečnil další ročník
soutěže o nejlepší bramborák. Tato už tradiční
soutěž mě vytahuje z podzimní letargie způsobené nehostinným počasím a krátkými dny.
Prodlužovat den žárovkou u televize mě příliš
neláká, tak je jakákoliv společenská akce vítaným zpestřením. Zvlášť, když jsou děti živé
jako v létě a vyžadují si větší dávku pozornosti, kvůli už zmíněným okolnostem. Doma rozdám škrabky a vybíráme brambory roztodivných tvarů a dáváme jim pohádkové významy.
“Vařit” s váhou je pro sraby, tak je pohádková
inspirace velmi vhodná. Kdo by řekl, že pokrm s JEDNOU základní surovinou není žádné

umění, tak ho asi nikdy nedělal. Ještě trochu
majoránky? Jo táto, dej. Sůl? Ještě. Čas letí,
starosta již v hospodě dávno zatopil, je čas
zabalit náš soutěžní zázrak a vyrazit. Sud už je
v autě, jedeme. V hospodě je komorní atmosféra a vypadá to na pohodový večer a pěknou večeři pro všechny :-). Systém hlasování
donutí každého hodnotit i soutěžní bramboráky ostatních, takže objektivita je zaručena.
Talíře byly jako vždy označeny anonymními
čísly. Ostatní zatím hladově vyčkávali v lokále
a chlubili se svými recepty. Už při ochutnávání
vzorků jsem začal pochybovat o svých šancích. Bylo to na místě. Číslo svého vzorku jsem

Oprava kanalizačních vpustí

zaznamenal hned na začátku vyhodnocení.
Krásné sedmé místo :-) V ročníku 2021 slavně
zvítězila Zdeňka Raková, druhé místo obsadila
Jana Horká, na třetím se umístil Standa Novotný. Sluší se připomenout, že hodnotí každý přítomný, který podle své chuti určí vlastní
pořadí tří nejlepších bramboráků. Přepočtem
na body a jejich součtem na lístcích je určeno
výsledné pořadí. Do soutěže lze přihlásit jakýkoliv bramborák bez omezení vstupních surovin, povinná je jen jedna - brambory. A cena
pro vítěze? Putovní pohár s putovním pytlem
brambor. Samozřejmě, že obnovovaným.
Pavel Rak

Odečty vodoměrů posouváme do 21. století
Pokračujeme v rozšiřování komplexního sytému dálkových odečtů vody. Aktuálně máme objednaných první 10 opakovačů signálu, které
se budou v dohledné době montovat na sloupy veřejného osvětlení ve Zlaté I tak, abychom mohli všechny vodoměry odečítat online bez
nutnosti procházet s čtečkou celou lokalitu. Jakmile budou namontovány, bude patrně potřeba na některé vodoměry ve větších hloubkách doplnit externí antény. V rámci rekonstrukce technologie vodárny jsme rovněž zakoupili a nechali namontovat dva nové průmyslové vodoměry s dálkovým odečtem tak, abychom dokázali porovnávat průtok z vodárny a celkovou aktuální spotřebu. Tím můžeme
v budoucnu předcházet možným haváriím na jednotlivých vodovodních řadech. Po dokončení této etapy plánujeme zprovoznit dálkový
přístup i pro jednotlivé odběratele, aby si
každý mohl zobrazit stav svého vodoměru,
jak přes počítač, tak v budoucnu i přes mobilní aplikaci v chytrém telefonu.
Martin Mezihorák

Úpravy dopravního značení v obci
Vývoj v naší obci si vyžaduje další úpravy
dopravního značení. Ne vždy se naše
představy střetnou s představami
úřadů, které o umístění značení rozhodují. Nejinak tomu bylo i tentokrát. Úpravy na východním okraji
obce avizované v minulém občasníku byly zčásti akceptovány. Bude přidána dopravní
značka omezení rychlosti
na 70 km/h na horizont
před obcí. Posun značek
začátek a konec obce za

vjezd do lokality nebyl akceptován s odůvodněním, že místo nemá charakter
obce („v dotčeném úseku nejsou k sil.
č. II/101 připojeny žádné nemovitosti, na komunikaci není chodník ani
veřejné osvětlení“).
V oblasti nové fitness stezky přibude u vjezdu dopravní
značka „pozor děti“. Další
návrhy na omezení maximální rychlosti nebyly
PČR akceptovány.
Pavel Rak

V rámci získání inženýrských sítí ve Zlaté
III nám nastaly povinnosti jednak s budoucím dokončením těchto sítí, ale také hlavně s jejich údržbou. Na několik let chátrající
infrastruktuře se také projevili sběrači drahých kovů, a proto bylo nutné doplnit některá víka šachet a kanálů tak, aby nedošlo
k úrazu. Proto jsme byli nuceni zakoupit 10
kusů plných ocelových vík na šachty za přibližně třicet pět tisíc korun. Tato víka jsme
namontovali na chybějící místa ve Zlaté III.

Ale protože ve Zlaté I jsou na splaškovou kanalizaci použita špatná víka, do kterých natékají při deštích balastní vody, tak je postupně

vyměňujeme za tyto nové tak, abychom
snížili nápor na naší čistírně odpadních vod.
Martin Mezihorák

Poplatky za odpad v roce 2022
S přijetím nového zákona o odpadech (zákon č. 541/2020 Sb.) došlo ke změně zákona
o místních poplatcích (zákon č. 565/1990 Sb.
ve znění pozdějších předpisů) a k naprosté
změně dosavadních způsobů zpoplatnění
odpadového hospodářství. Tato změna postupně prodražuje skládkování komunálních
odpadů, a to tak, aby bylo skládkování co
nejméně výhodnou cestou, jak s odpadem
nakládat.
V roce 2021 mohla naše obec vybírat poplatky ještě dle zaběhnutého systému, ale od
příštího roku je třeba výběr poplatků přizpůsobit nové právní úpravě zákona o místních
poplatcích a zavést jeden ze dvou poplatků:
• poplatek za obec systém odpadového
hospodářství (maximálně 1.200 Kč za trvale přihlášeného občana nebo vlastníka
nemovitosti, kde není nikdo přihlášen)
• poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci pak dává na výběr jeden
ze tří základů:
• hmotnost vyprodukovaného odpadu
• objem vyprodukovaného odpadu
(u těchto dvou typů poplatků se předpo-

kládá velmi úzká spolupráce s odvozovou
společností – pravděpodobnost zvýšení nákladů na odvoz a zároveň úhrada poplatku až
po uplynutí kalendářního roku 2022. Tudíž by
obci vypadl tento rok nezanedbatelný příjem
do rozpočtu).
• kapacita soustřeďovacích prostředků
(jednoduše kapacita nádob – popelnic) –
tento systém jsme zvolili jako nejvhodnější pro naši obec.
Občané budou mít na výběr různé velikosti popelnic a počet svozů v roce.
Příklady výše poplatku včetně srovnání s rokem 2021

Dle nové právní úpravy se poplatek stanoví v Kč za 1 litr objednané kapacity.
Maximální sazba dle zákona činí 1 Kč za 1 litr.
V rámci pracovních schůzek zastupitelstva probíhala diskuze nad kalkulací výše
poplatku ve výši 80–90 haléřů za litr. Na posledním zasedání zastupitelstva byla přijata
vyhláška stanovující tuto cenu na rok 2022 ve
výši 0,85 Kč/litr. Z vybraných poplatků jsou
hrazené náklady nejen na svoz domovního
odpadu, ale také na tříděný, nebezpečný, velkoobjemový a biologický odpad.
Michaela Petráčková
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Dobrovolní hasiči v akci
V sobotu 30. října se sešla parta hasičů na
práce spojené s likvidací náletové zeleně,
zejména s kácením nebezpečných dřevin.
V plánu byla cesta do Třebohostic, kterou
hasiči rozšířili vykácením náletových dřevin a staré nakloněné břízy. Pak pokračovali
v prostoru pod vodárnou. Poslední kácení
bylo na cestě k lesu, kde byla jednak dost
vykotlaná stará jabloň a zejména rozlomená
vrba jíva po nedávném vichru. Aby toho nebylo málo, odložili hasiči na závěr motorové
pily a navezli kanalizační víka do Zlaté III, aby
mohla proběhnout jejich instalace a obměna.
O této akci píše Martin Mezihorák v samostatném článku. Na jedno sobotní dopoledne
práce fůra, všem pracantům děkuji.
Standa Novotný

Drakiáda 2021
V kalendáři je sobota 23. října, na obloze občas prokukují modré mraky a fouká čerstvý
západní vítr. Ideální počasí. Úderem třetí hodiny začíná každoroční soutěž o krásný pohár
pro vítěze Drakiády. Do akce se zapojilo 13
účastníků a postupně se na nebi nad dětským
hřištěm a přilehlými poli vznáší 7 draků. Další
dva se třepetají ve větru nad polem směrem

ke Škvorci ve Zlaté III – ty, bohužel, do soutěže Pavel, jako hlavní pořadatel, nemůže zařadit. V minulých ročnících zpravidla vyhrál
podomácku vyrobený drak, který byl
navíc hezký a zejména vylétl vysoko. Letos se soutěže zúčastnil
jen jeden doma vyrobený drak,
takže jasný favorit. Ale pohár

Problémy s dodavatelem
elektrické energie nám příští
rok nehrozí
V době, kdy v březnu 2021 cena za MWh na burze nezadržitelně směřovala k 60 EUR, jsme iniciovali jednání o uzavření nové smlouvy s dodavatelem
elektrické energie. Naším dosavadním i budoucím dodavatelem je ČEZ.
Původní smlouvu platnou do konce letošního roku jsme po vyjednáváních
o „drobných korunách“ v dubnu nahradili další výhodnou smlouvou na tři
roky od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2024. Současná velkoobchodní cena kolem 120
EUR/MWh tak pro naší obec není žádným rizikem.
Pavel Rak

nezískal, protože se na nebi dlouho neudržel
a prudký pád na zem bohužel nepřežil. Pohár
si tak nakonec odnesli Jana a Petr Ugrinovi za zvláštního „krabicového“ draka.
Gratuluji vítězům a děkuji Pavlovi
za krásnou podzimní akci. Tak
zase za rok.
Standa Novotný
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Instalace nové lavičky
Končily prázdniny, do podzimní brigády daleko, tak jsme se sešli ve všední den po práci,
posledního srpna. Cílem bylo připravit plochu
a nainstalovat druhou lavičku na cestě k lesu.
Ve třech lidech nám šla práce pěkně od ruky.
Vykopali jsme potřebné díry pro ukotvení a zabetonování lavičky, vybudovali jsme
před lavičkou zpevněnou plochu z dlaždic ze
starého chodníku a na závěr posekali trávu
v okolí. Tak ať Vám všem dlouho slouží k posezení a odpočinku.
Standa Novotný

Obecní uzení
V sobotu 16. října 2021 se uskutečnila
společenská akce nazvaná „Obecní uzení“
inspirovaná podobnou akcí veřejného pečení chleba v nedaleké obci Štolmíř
(https://www.mamaloca.cz/verejne-peceni/). Aktivitu jsme
připravili tak, aby si každý
mohl vyudit vlastní produkty.

V udírně se tak setkaly různé druhy vepřového masa, masa kuřecího, doma naražené
klobásy i koupené uzeniny.
V 7:00 byl v topeništi rozdělán
oheň a započalo „roztápění udírny“. V 8:00 už byla zakládána
první masa a další postupně
přibývala s dalšími účastníky
akce. I přes velkou kapacitu
byla udírna naplněná k prasknutí. Po drobných a zatím provizorních úpravách byla její kapacita dostatečná. Výsledky uzení
byly znamenité a jednotliví účastníci si
kromě svých výrobků odnesli i cenné rady po
příští uzení.

Pavel Rak

Cyklistický „dětský den“
na letišti Osičiny
V jarním Občasníku byla pozvánka na druhou
červnovou sobotu na cyklovýlet k nedalekému letišti s označením LKOSIC nedaleko
obce Doubravčice. Pozvání přijali naši stálí
účastníci i nové sportovně založené rodiny.
S dětmi na kolech, tyčích nebo ve vozících
jsme vyrazili od altánu na dětském hřišti
v 9:45 směr Babický les. Na jeho okraji jsme
nemohli minout a nevyzkoušet houpačky

Vyvrcholením byl přílet ultralehkého letadla
Bristell Classic z letiště Nymburk, které domluvil Lukáš Petrus. Nejprve jsme byli svědky nízkého průletu a pak ukázkového přistání.
Na letištní ploše nechal hodný pan pilot děti
nahlédnout do pilotní kabiny. Neodolal ani
Vašek, kterému to na sedadle copilota docela slušelo. Vidět a také slyšet takto z blízka letadlo byl pro děti opravdový zážitek. Dalším

a prolézačky místního lesoparku. Lesem
jsme pokračovali vlevo k obci Doubek. Tu
jsme projeli a za dalším lesem už jsme viděli
velkou posekanou louku, která tvoří přistávací dráhu letiště Osičiny. Zde byl pro děti
nachystán „dětský letecký program“. Vašek
Loučka domluvil leteckého modeláře z Říčan, který dětem předvedl svůj rádiem řízený model větroně s rozpětím křídel 2 metry.

zážitkem byl průlet druhého většího letadla
z Nymburka, tentokrát se jednalo o letoun
typu EOL-2 Racek. Posádka tohoto hornoplošníku nám poslala čokoládové bonbóny.
Jejich nalezení na celkem velké ploše byla
pro děti dobrá „bojovka“. Další zastávkou
bylo Cukrářství u Bártů v Doubravčicích. Dali
jsme kafe, zákusky a hlavně využili střechu
nad hlavou, protože se přihnal slušný liják.

Cesta domů pak utíkala docela rychle a po
třetí hodině jsme byli zpátky v chaloupkách.
Asi podobný výlet zopakujeme příští rok na
podzim, jste srdečně zváni.
Standa Novotný
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Pozvánka na
jarní brigádu
Vážení spoluobčané,
možná, že většině z Vás se bude zdát zbytečné a především předčasné, přemýšlet
již koncem měsíce listopadu 2021 nad organizací „Jarní brigády 2022“
v naší obci Zlatá. Bude se jednat
již o 12. „ročník“, snad již tradiční akce, kdy ve spolupráci s naším obvyklým partnerem MAS
Pošembeří, uklidíme všechny
veřejné prostory naší obce
Zlatá, a to v posloupnosti osy
hesla:
„Ukliďme svět - Ukliďme
Česko - Ukliďme Pošembeří Ukliďme Zlatou“.
V našem případě si vždy
k úklidu obce přidáme ještě i nějaký další
úkol, např. zvelebení dalších obecních prostor. V rámci poslední „podzimní brigády“,
která proběhla 2. října 2021, jsme kromě
úklidu obce, společně s našimi sousedy
a s přispěním členů našeho hasičského

sboru, provedli instalaci dalších herních
prvků ve volnočasovém prostoru vedle cesty k Babickému lesu a také terénní
úpravy jejich bezprostředního okolí.
Tedy, informace pro všechny spoluobčany a sousedy, kteří
se chtějí nebo plánují zúčastnit
se „Jarního úklidu obce Zlatá
2022“, poznamenejte si, zabukujte si do Vašeho plánovacího
kalendáře termín této akce:
sobota 23. dubna 2022, sraz
brigádníků bude v 9:00 před autoservisem ve Zlaté!
Opět budeme uklízet obec
a zvelebovat okolí herních prvků
v okolí cesty k Babickému lesu.
Konkrétní pozvánku na tuto
akci, s veškerými potřenými
podrobnostmi, obdržíte všichni s dostatečným předstihem do svých poštovních
schránek. Termín akce je definitivní a neměnný, zkoordinovaný s MAS Pošembeří
- 23. dubna 2022.
Honza Horký

Můžete chystat svaly, chlapi…
Tak už je to více než 8 měsíců, co byla
poslední brigáda na našem zimním
stadionu. Nad jednou momentkou
můžete zavzpomínat, jak jsme na
konci března vypustili vodu a sbalili
silážní fólii…. Že to byla pěkná bruslařská sezóna, Vám jistě potvrdí
Vaše děti. A už nás zima zase volá.
Jakmile poklesnou teploty přes den
pod bod mrazu, budeme s Vaškem
Loučkou opět volat o pomoc. Čeká
nás úprava podkladu a natažení fólie, která zatím odpočívá v pokoji
(v hasičské zbrojnici). Dáme vědět
na obecním webu a FB, vítáme každého, kdo
nám rád pomůže připravit pro naše děti sportoviště, které je v okolí raritou – přírodní kluziště s večerním osvětlením :-). A snad si letos
už konečně zahrajeme i curling, kameny máme
vyrobené už 2 roky.
Standa Novotný

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.

Vážení sousedé,
pro Vaše papírové i elektronické diáře,
mobily či tablety zde máte několik předběžných termínů pro první polovinu
roku 2022:
23. 4.
30. 4.
14. 5.
4. 6.
16. 6.

Jarní brigáda
Čarodějnice
Jarní pěší výlet na Hradešín
Setkání generací – Dětský den
Jarní cyklovýlet

Pokud dojde ke změně některého termínu, budeme Vás informovat na webových stránkách obce.

Rozsvícení
vánočního
stromu
Jako každý rok i letos se zdobil obecní vánoční strom. Oproti loňskému, kdy bylo nutné
použít hydraulickou plošinu vzhledem k jeho
výšce, jsme se letos rozhodli pro menší, ale
za to mnohem krásnější a košatější stromeček. Jako každý rok, i tento stromeček pochází z nedalekého Hradešínského lesa a byl
dopraven do naší obce místní lesnickou firmou. Stromeček se zdobil týden před jeho
rozsvícením a letos ke zdobení posloužila
dokonce i hasičská Avie, ze které bylo možné
zdobit vyšší patra a práce tak rychle ubíhala.
Letošní Vánoční stromeček je opravdu krásný. Jeho slavnostní rozsvícení bylo, bohužel,
zrušeno pro zhoršenou epidemiologickou situaci. Můžete tak se svými dětmi na stromek
přidávat ozdoby individuálně až do Vánoc. Od
první adventní neděle je ozdobou prostoru
před hasičskou zbrojnicí.
Martin Mezihorák

