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Pozvánka na Čarodějnice 2019.
Posledního dubna opět zapálíme oheň na
návsi. Bude nás více než loni? Strana 11.

Ozdobou podzimních akcí byla
Drakiáda 2018.
Článek o této již tradiční podzimní akci je
na straně 11.

Společnou vyjížďkou opět zahájíme
letošní cyklistickou sezonu.
Zveme všechny milovníky kol a kocoura
Mikeše na jarní cyklovýlet do okolí
Hrusic. Pozvánka je na straně 3.

Oslavy 100 let od vzniku republiky.
Článek o regionálních oslavách ve
Škvorci Vám přinášíme na straně 8.

Jubilejní ročník bramborákové soutěže.
Článek o 10. ročníku této soutěže máte
na straně 13.

Zimní stadion přinesl radost
našim dětem.
Přestože nemáme rybník, tak zimní
stadion v prostoru pod vodárnou umožnil
v lednu a únoru bruslení našich dětí
na přírodním ledu. Článek o brigádách
a slavnostním otevření si můžete přečíst
na straně 12.

Po několika letech se v předvánočním
čase i v naší obci zastavil Mikuláš se
svou družinou.
Obrázky z této krásné předvánoční
tradice jsou na straně 14.

Zlatíčka – obnovený dětský klub.
Pro nejmenší děti byla obnovena
činnost Zlatíček. Informace o činnosti
dětského klubu přinášíme na straně 9.
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Vážení spoluobčané,
Od vydání posledního čísla našeho informačního zpravodaje uplynulo více než půl roku.
V životě naší obce to bylo období nabité událostmi, o kterých si můžete v tomto čísle přečíst několik článků. Druhá polovina obecního
časopisu přináší pozvánky na jarní akce, na
které Vás všechny srdečně zvu.
V podzimním vydání Zlatského občasníku jsem poděkoval (obecně, anonymně)
občanům i zastupitelům za práci pro obec.
Také jsem psal, že některé věci budu dělat
jinak. A také to tak udělám a poděkuji konkrétním lidem za obětavou práci pro občany
obce, kterou většinou dělají zadarmo a ve
svém volném čase. Děkuji panu Loučkovi za
úpravu prostoru u Křížku pro instalaci památníku hrdinům 1. světové války, zasazení
lip, výstavbu vlajkového stožáru a za organizaci podzimního cyklovýletu. Děkuji pánům
Horkému a Novotnému za přípravu obecních
oslavy k 100. výročí vzniku ČSR, za aktivní
účast a zastupování naší obce v organizačním výboru pro regionální oslavy 100. výročí
vzniku Československa ve Škvorci. Děkuji
panu Psotovi za nezištnou pomoc při zajištění říjnových oslav a za poutavou besedu
o historii obce. Děkuji všem členům volební
komise za bezproblémové zajištění podzimních komunálních i senátních voleb a věřím,
že v podobné kvalitně zajistíme i květnové
volby do Evropského parlamentu. Děkuji paní
Jokešové a jejím pomocníkům za akci Drakiáda, která byla ozdobou podzimních dětských
aktivit. Uděláme maximum, aby se podobně
vydařily i tradiční „Čarodějnice“. Děkuji paní
Holubové, Hroníkové a panu Rakovi - Mikulášovi, čertovi i andělům za hezký podvečer
pro děti loňského 5. prosince a těším se na
obnovený Dětský den. Děkuji všem brigádníkům, kteří postavili pro děti zimní stadion
a po 4 mrazivé týdny ho udržovali v provozu.
Děkuji panu Rakovi za jubilejní, desátý ročník
soutěže o nejlepší bramborák a gratuluji paní
Petráčkové k vítezství v této soutěži. Děkuji
členům sboru dobrovolných hasičů za postavení a ozdobení vánočního stromu, za zajištění bezpečnosti při této akci, za vzornou reprezentaci naší obce na požárních soutěžích
a také za likvidaci následků březnové vichřice.
Děkuji paní Hroníkové za obnovení dětského
klubu Zlatíčka. Děkuji panu Mezihorákovi za
přípravu projektů Internet v obci a Kamerový
dohled. Věřím panu Černohousovi, že provede odborné úpravy na radaru, které umožní
trvalé měření počtu projetých vozidel na silnici II/101 v naší obci. Děkuji za odvedenou
práci i minulému zastupitelstvu, které v r.
2018 vykázalo přebytkový rozpočet a vytvořilo tak zdroje pro plánované investiční akce.
Správnost a průkaznost hospodaření obce
prokázal audit hospodaření obce za účetní
období 1. 1.–31. 12. 2018, který byl proveden
pracovníky Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje,
a který konstatoval, že hospodaření obce je

plně v souladu s platnou legislativou a vykazuje pouze dvě snadno odstranitelné drobné
chyby. Bezproblémový audit je především zásluhou paní pokladní St. Koulové, která tímto
také děkuji. V neposlední řadě pak děkuji redaktorům Zlatského občasníku, že informační zpravodaj přináší informace ze života obce
ve věcné rovině a nepolitické formě.
V závěru mého úvodního slova je mou
povinností vyjádřit se k situaci v zastupitelstvu a na obecním úřadu. Bohužel, všichni 3
zastupitelé zvolení za sdružení nezávislých
kandidátů Změna pro Zlatou na své mandáty 20. března rezignovali. Nejsme jediná
obec, kde se to stalo, a protože poklesl po-

čet zastupitelů pod 5, budou se konat opakované volby. Jsme mezi několika desítkami
obcí z celkového počtu 6 253 obcí v ČR, kde
k této situaci došlo. Nemuselo k tomu dojít,
pokud by na uvolněná místa nastoupili náhradníci zvolení za toto sdružení nezávislých
kandidátů, kteří by v práci za odstoupené
zastupitele pokračovali. K mé lítosti, aniž by
to jen zkusili, rezignovali také. Samozřejmě
tento stav komplikuje, či dle zákona o obcích
docela znemožňuje, plně realizovat některé
projekty pro občany naší obce, které jsme
v předešlém pololetí zahájili - mj. posune
se schválení územního plánu, nemůžeme
schválit závěrečný účet, schválit program
rozvoje obce – nutná podmínka pro čerpá-

Hurá na kola
ní většiny dotací, nabývat nemovité věci či
získat úvěr. Po celou dobu práce zastupitelstva od posledních voleb jsem nerozlišoval
žádné VY a MY. Na ustavujícím zasedání jsem
zdůraznil, že úspěchy, ale i neúspěchy práce
zastupitelů budou vizitkou celého zastupitelstva, a to také PLATÍ! Nehodlám zde, na
stránkách informačního zpravodaje, vést
diskuzi nad důvody, které uvádí dnes již bývalí
zastupitelé, kteří byli zvoleni za SNK Změna
pro Zlatou. Důvody, k mému odstoupení jako
starosty obce Zlatá a zastupitele ve výzvě,
kterou tato skupina zastupitelů přednesla
na veřejném jednání zastupitelstva dne 23.
12. 2018, jsou v přímém rozporu s výsledkem nezávislého auditu a obsahují nesprávné, nepravdivé a zavádějící informace. Proto
jsem tuto výzvu předložil kontrolnímu výboru
a uložil mu zpracovat k této zprávě vyjádření. Zprávu kontrolního výboru a mé vyjádření
obdržíte do svých poštovních schránek. Již
dnes Vám mohu říci, že i ve čtyřech lidech
pracujeme dál pro naši obec. Práce na územním plánu pokračují zapracováním stanoviska Krajského úřadu a připomínek veřejnosti,
bude následovat opakované veřejné projednání a schválení bude už na novém zastupitelstvu. Pokračují jednání ohledně převzetí
sítí ve Zlaté I. Nepolevujme ve snaze přimět
majitele vodovodu ve Zlaté I. k řádnému provozování. Bohužel u společnosti, která vznikla na jaře 2018 a má rumunského jednatele,
je to v našem právním státě velice složité.
Výstavba chodníku propojujícího všechny
naše tři „městské“ části je ve fázi výběrového řízení na dodavatele stavby, a v tuto chvíli
máme již přidělenou dotaci. Projekt intenzifikace vodárny je také ve stavu výběrového řízení a plynule pokračuje. Nebyl zastaven, jak
se mi dává za vinu. Byl pozastaven k získání
odborného stanoviska k hospodaření s vodou. Technologie na změkčování vody totiž
spotřebovává ke své činnosti třetinu vody,
která skončí v kanále. Bylo potřeba posoudit, zda bude dostatek surové vody pro tuto
technologii, což po loňském suchém létu byl
úkol pro odborníka. Mohlo by se lehce stát, že
místo vody, která nebude tvrdá, nebude voda
žádná! Pokračuje příprava výstavby svazkové
škol v Úvalech s naší spoluúčastí. Podařilo se
uzavřít smlouvu se Sibřinou o umístění našich dětí ve školce. Čarodějnicemi začne být
v provozu naše hospůdka. V průběhu měsíce
června předpokládám, že svoláme veřejné
zasedání zastupitelstva, kde Vás seznámíme
se stavem mnoha projektů a s výsledky plnění jednotlivých úkolů, které zastupitelstvo
řešilo v době od svého zvolení.
Doufám, že tento Občasník přinese do
Vašich domovů pěknou jarní pohodu a těším se na Vaši účast na jarních plánovaných
akcích. Pozvánek v tomto čísle najde několik.
Stačí si vybrat. :-)
Luboš Přibyl, starosta obce Zlatá

Na zahájení cyklistické sezony zvu všechny milovníky jízdy na horském či krosovém
kole po našem okolí, mladé i dříve narozené
Zlaťáky.
Sezonu zahájíme v sobotu 4. května. Start bude opět
od altánu, na dětském hřišti
v 10:30 hod. Zpočátku pojedeme zase tím nepříjemným,
4km dlouhým, ale mírným
stoupáním do Babic, přes
Žernovku do Struhařova,
a tam se rozhodneme, jestli pojedeme krásným lesem
4km bez jediného šlápnutí
k hotelu Legner, kde můžeme
udělat první zastávku s občerstvením. Pak to bude trochu do kopce,
k rybníku do Černých Voděrad, kde je stánek
s dalším občerstvením. Lesem po vrstevnici
dojedeme do Louňovic k fotbalovému hřišti, a dále do Mukařova ke kostelu. Odtud to
je už kousek do Babic, odkud sjedeme lesem
z kopce do Zlaté.
Druhá varianta je, že ve Struhařově pojedeme směrem na Mnichovice, a dále do Hrusic, které proslavil kocour Mikeš. V Hrusicích

4. května

je památník Josefa Lady, který bychom mohli
navštívit a na malém malebném náměstí je
krásná hospůdka. Dále bychom jeli z kopce
do Hrušova a podél potoka k Sázavě na Baštírnu, a pak asi 3km podél Sázavy do Čtyřkol.
Tady sedneme do vlaku, který nás doveze do

Říčan. Z Říčan ke koupališti Jureček a lesem
na Strašín, a dále do Doubku a Třebohostic.
Tato trasa je dlouhá 43km, a myslím, že ji bez
problému zvládneme. Zbývá si přát, aby vyšlo hezké počasí.

Václav Loučka

Cyklovýlet podzim 2018
Za krásného slunečného dne 28. 9. jsme
zakončili cyklistickou sezonu roku 2018
krásným výletem po našem okolí, škoda
jen, že byla malá účast.
Vyjeli jsme v 10 hod od altánu na dětském hřišti v počtu osmi cyklistů. Babickým lesem jsme vystoupali do Babic a dále

šín, kde bývala pastevecká osada, o které
byla první zmínka v roce 1344. Za třicetileté
války byla tato osada vypálena, dnes je zde
jen kostelík a hřbitov. Je zde pochován hudební skladatel Karel Svoboda. Z Aldašína
jsme pokračovali k pile ve Smrčinách, do Kozojed, a údolím říčky Šembery do Doubrav-

přes Strašín na Vojkov. Tato část výletu
byla nejnáročnější, 8km dlouhé stoupání. Od Vojkova jsme jeli lesem do Svojetic
a dále do Louňovic a Voděradskými bučinami do Jevan. Z Jevan jsme jeli na Alda-

čic. Po krátkém prudkém výjezdu nás čekalo překvapení v podobě cukrárny, kde jsme
doplnili kalorie větrníky, věnečky a kafíčkem.
Pak jsme jeli do Masojed a na Hradešín, kde
jsme odbočili na Doubek. Projeli jsme okolo

hnusných fotovoltajek do Doubku, a pak
už jen z kopce do Třebohostic, kde jsme
výlet dlouhý 42 km zakončili pivkem a začali plánovat jarní cyklosezonu.

Václav Loučka
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Zlatobraní ve Zlaté

31. 8. – 2. 9. 2018

Loučení s létem a ukončení prázdnin neboli Zlatobraní se ve Zlaté
nekonalo poprvé. Jednalo se již o 6. ročník. Poprvé se konalo v místní
hospůdce. Pořadateli této veřejné akce byli jednak volební uskupení
sdružení nezávislých kandidátů Změna pro Zlatou, které připravilo páteční
besedu se starostou Říčan panem Mgr. Vladimírem Kořenem, a jednak
stavebníci ze Zlaté III, kteří pozvali sousedy a přátele na sobotní zlatskou
Perníkádu s bohatým doprovodným dětským programem.
Beseda se starostou Říčan
panem Mgr. Vladimírem Kořenem
Sdružení nezávislých kandidátů Změna pro
Zlatou oslovilo pana starostu v Říčanech se
žádostí o setkání se zlatskými občany. Motivací bylo především ukázat zdejším občanům,
že i větší město lze řídit tak, aby vzkvétalo.
I přes svůj značně nabitý diář si pan Mgr. Vladimír Kořen našel čas a v poslední srpnový den
zavítal do naší obce. Po příjezdu se mu dostalo
vřelého přijetí od občanů ze Zlaté. Je škoda,
že až na výjimku (p. Václav Loučka) se besedy
nezúčastnili také zastupitelé naší obce.
Seznámení s panem starostou
Krátce po šesté hodině večerní besedu zahájili moderátoři manželé Martina a Jan Zamrazilovi. Váženého hosta krátce představili:
pan Mgr. Vladimír Kořen je velmi úspěšným
komunálním politikem. Pod jeho vedením se
v uplynulém roce stalo město Říčany v rámci průzkumu společnosti Deloitte nejlepším
městem pro život v celé ČR. Dvě volební období vede město progresivně a zavádí inovativní nástroje (např. participativní rozpočet,
unikátní hlasovací zařízení pro radní, omezení
činnosti developerů a další). Pan Vladimír Kořen je zároveň novinářem a moderátorem populárního televizního pořadu Zázraky přírody,
a také je předsedou svazku obcí Ladův kraj.
Na úvod se pan Vladimír Kořen představil
též sám. Zmínil se o svých rodných Teplicích

i o inspirativní atmosféře tohoto lázeňského
města. Vystudoval žurnalistiku na Univerzitě
Karlově v Praze se zaměřením na politologii.
Poutavě vyprávěl o své televizní práci a událostech, které ovlivnily jeho kariéru. Mluvil
také o motivech svého vstupu do komunální
politiky. Na začátku byl iniciátorem petice;
nesouhlasil se stávajícím řízením města, které v pozici vůči developerům jednalo slabě.
Začátky neměl jednoduché. Převzal pouhých
sedm projektů, musel udělat audit financování města nebo se třeba vypořádat s 250
milionovým dluhem z dob výstavby základní
školy u Říčanského lesa, který zanechalo minulé vedení města.
Diskuze
Velmi zajímavě se odvíjela též diskuse s posluchači. První dotaz směřoval k tomu, jak se
daří zainteresovat občany Říčan do rozhodování o věcech veřejných?
Pan starosta odpověděl, že za základ
úspěchu Říčan považuje především svůj tým,
účast občanů na obecních záležitostech a jejich permanentní informovanost i nekonfliktní jednání. Podařilo se mu
obklopit se schopnými lidmi. Věří, že
největší problémy plynou z nedostatku informací a ze strachu z neznáma. Proto považuje informovanost a kontakt s občany za
mimořádně důležité. Zastupitelé jsou nejenom aktivní na sociálních sítích, ale Říčany

se pod jeho vedením snaží o co nejvíce veřejných projednávání a maximální zapojení
občanů do rozhodování. Je zastáncem prvků
přímé demokracie, např. referenda. Město
každoročně občanům umožňuje účast na
projektech formou participativního rozpočtu: občané se mohou svými nápady na využití veřejného prostranství podílet na rozvoji
města. Ročně se tak realizují soutěžené čtyři
projekty v hodnotě 5 milionů korun. Zásadou
pana starosty je slušné jednání s lidmi. Doslova řekl: „Nebojovat s lidmi.“ Každého, kdo
přichází, je třeba chápat jako člověka, jehož
problém má opodstatnění.
Další dotaz se týkal otázky, jakou mají Říčany zkušenost s čerpáním dotací a co by pan
starosta doporučil naší obci?
Odpověď pana Mgr. Vladimíra Kořena byla
jednoznačná: když je příležitost, jdou do toho.
Za osmileté působení dokázalo zastupitelstvo
Říčan čerpat dotace ve výši 770 milionů korun. Rozpovídal se o správě financí v Říčanech.
Město si před časem mohlo díky výhodným
úvěrům dovolit další investice do nákupu nemovitostí. Naší obci doporučil sdílení příkladů
dobré praxe ve svazku obcí Ladův kraj, kde
existuje tzv. Centrum společných služeb. Toto
Centrum poskytuje zainteresovaným obcím
právní pomoc, třeba i pomoc při zpracování
žádostí o dotace, a další poradenství.
Občany také zajímalo, v jaké fázi je nyní
jednání o stavbě přeložky silnice II/101 a dostavbě Pražského okruhu od D1 do Běchovic?
Podle informací, které má pan starosta k dispozici, se v současné době uvažuje
o variantě napojení silnice č. II/101 na Černokosteleckou ulici mimo Říčany. Co se týče
dostavby silničního okruhu kolem Prahy, čeká
se na vyjádření Povodí Vltavy s. p. a zahájení
územního řízení. Následně dojde k výkupu potřebných pozemků a zahájení stavby
v roce 2021 až 2022.

Značný zájem byl také o řešení dopravní
situace v Říčanech a o to, jak účinná jsou dopravně bezpečnostní opatření?
Pan starosta upřesnil, že občané se zajímají hlavně o úseková měření. Toto opatření lze zavést především ve spolupráci s obcí
s rozšířenou působností. Musí se dohodnout
také spolupráce s obecní policií. Dále doporučil zjistit, zda se v daném úseku vůbec vyplatí instalovat kamery. Úsekové měření je
vhodné tehdy, pokud místem projede denně
3 až 4 tisíce aut. Pokud je to méně, musí být
nájem úsekového měření, který činí 200 tisíc
ročně, pokryt z jiných prostředků. Přesto je
tento nájem levnější než například pořízení
zpomalovacího semaforu a úsekové měření
je také mnohem efektivnější co do dopravní
bezpečnosti. Zmínil i další účinek, který se
projevil po zavedení úsekového měření: v Říčanech takřka vymizely krádeže v rodinných
domech.
Důležité téma spatřují občané také v tom,
jaké jsou možnosti případné spolupráce mezi
Zlatou a Říčany?
Pan starosta otevřel zejména téma spádovosti a upozornil, že spolupráce je možná,
avšak není reálné, aby Říčany poskytovaly
služby ostatním obcím bez jejich přispění.
Znovu doporučil možnosti svazku obcí Ladův
kraj pro členské obce. Navrhl obci Zlatá, aby
ve vlastních prostorách nebo na vlastních
pozemcích usilovala o postavení mateřské či
základní školy.
I přes zdejší problémy pan starosta Říčan
reagoval pozitivně a na závěr besedy popřál
občanům Zlaté, aby se brzy a zdárně podařilo
rozplést naše problémy. Po skončení besedy
se ochotně věnoval občanům, kteří za ním
přišli s dalšími dotazy. Beseda byla mimořádně inspirativní. Takováto setkávání jsou
důležitá pro budoucí spolupráci právě v oblasti dotací nebo sdílení cenných zkušeností,
která se nám díky kontaktu na pana staros-

tou Mgr. Kořena otevřela. Skromným, ale sebevědomým vyprávěním pan Mgr. Vladimír
Kořen dokázal posluchače i příjemně pobavit
historkami z natáčení nebo příhodami z jeho
starostování. Na pozadí jeho vyprávění lze
zachytit příběh obyčejně neobyčejného člověka. Navíc je pan starosta a jeho tým v Říčanech živým důkazem toho, že zázrak je možný – nejen v přírodě.
Zlatská Perníkáda
s dětským programem
Prvním ročníkem Perníkády se v naší obci
rozpoutala vášnivá debata o nejlepšího
pekaře. Zakladatel akce a současně jeden
z pekařů pan Josef Černohous vyzval širokou veřejnost, aby se účastnila pečení perníku a představila ho na Zlatobraní v sobotu
dne 1. září odpoledne. Před třetí hodinou
se perníků sešlo celkem šest a bylo z čeho
vybírat: perníky byly nadýchané, zdobené,
polité čokoládou, s marmeládou, ořechy,

kokosem i s rozinkami. Každý účastník dostal anonymní obrázek a kdokoliv ochutnal,
mohl udělit hlasovací žeton tomu nejlepšímu
perníku. Soutěž probíhala napínavě a kousky
perníků mizely před očima. Po šesté hodině
večerní pan Josef Černohous vyhlásil vítěze
Perníkády 2018. Na prvním místě se umístila se svým čokoládovo-marmeládovým
perníkem paní Martina Malá, která získala
nejvíce hlasů a obdržela nádherný pohár
a tři kila medu. Na druhém místě se umístila
s měkoučkým čokoládovým perníkem paní
Michaela Petráčková, která vyhrála dvě kila
medu. Na třetím místě se umístil Péťa Hroník, kterému pomáhala péct jeho maminka
Kristýna. Péťa si kromě gratulace odnesl
také kilo medu.
Po celou dobu Perníkády byla připravena
zábava pro děti v podobě soutěží o ceny, a to
i pro ty nejmenší: skákací hrad, malování na
obličej, vybarvování obrázků, soutěže o ceny
– přetahování lana, závod v běhu, hod na cíl
a další.
Součástí programu byla i velmi zajímavá
ukázka výcviku záchranářských psů. V naší
obci působí členové dobrovolnické záchranářské kynologické jednotky K-9 rescue.cz,
kteří seznámili přítomné občany se zásadami výcviku psů, předvedli zajímavé ukázky
a demonstrovali přímé vyhledání člověka
psem. Důležité pro nás všechny je, že víme,
že se na K-9 rescue.cz může kdokoliv obrátit
se žádostí o pomoc, a to jak s případným hledáním pohřešovaných osob, tak s výcvikem
našich domácích mazlíčků.
V průběhu celého odpoledne až do večerních hodin bylo připraveno chutné občerstvení z grilu.
Na závěr v neděli po obědě proběhl ještě
společný úklid hospůdky. Obě akce Zlatobraní se vydařily i přes mírnou nepřízeň počasí.
Díky patří sponzorům, bez nichž by nebyla
tak snadná organizace. Doufejme, že se napřesrok podaří toto milé sousedské posezení
zopakovat a uskutečnit další zajímavá setkání
– například se starostou z Úval nebo z Brandýsa nad Labem.
Kristýna Hroníková
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Volby do Evropského
parlamentu
Čtvrté volby v České republice do Evropského parlamentu se budou konat ve dnech 24.
a 25. května. Volební místnost bude opět na
obecním úřadě. Volební lístky dostane volič
domů nejméně 3 dny před konáním eurovoleb. Ve volební místnosti volič obdrží úřední
volební obálku, vybere si hlasovací lístek volební strany, které chce dát svůj hlas, a vloží
ji do obálky. Možné je vložit pouze lístek jedné strany. Na vybraném hlasovacím lístku
si může volič vybrat kandidáty a dát jim preferenční hlas, který jim zvýší šanci na zvolení.
Preferenční hlas lze vybranému kandidátovi
udělit tak, že jeho pořadové číslo na listině
zakroužkuje. Maximálně ovšem může udělat
kroužek pouze dvěma kandidátům. Pokud

volič zakroužkuje více kandidátů, volební
komise vyhodnotí lístek, jako kdyby byl bez
kroužků. Lístek jako celek ovšem bude platný
a hlas se započítá pro vybranou volební stranu jako celek.

Stanislav Novotný

Územní plán
Územní plán naší obce se opět posunul o další etapu a věřím, že letos
dojde k jeho schválení.
Po reorganizaci a přestěhování odborů
městského úřadu Brandýsa nad Labem - Staré Boleslavi našeho ORP (obec s rozšířenou
působností), kdy agendu našeho ÚP převzali
noví pracovníci a postupně na ní začali pracovat, přišlo koordinované stanovisko Krajského úřadu, a to z odboru zemědělství, v sou-

vislosti s ochranou zemědělského půdního
fondu. Chybou minulých úředníků nebyla
zohledněna stanoviska tohoto odboru. Následovalo jednání obce a pořizovatele (Brandýs) na Krajském úřadu, kde nám bylo doporučeno upravit (seškrtat) plochy pro bydlení
a občanskou vybavenost z důvodů naplňování zákona o ochraně zemědělského půdního
fondu. V naší obci je většina pozemků v I. třídě ochrany. Plánované plochy pro bydlení se
tedy zmenšily o tři hektary a pro občanské
vybavení o dva a půl hektaru. Jinými slovy
to tedy znamená, že další rozvoj obce, vně
intravilánu, bude možný teprve po zastavění
(využití) vnitřních ploch.

Luboš Přibyl

Volby 2018
Volby do obecního zastupitelstva se konaly na podzim ve dvou dnech, v pátek
5. a v sobotu 6. října 2018. V naší obci
jsme vybírali ze dvou kandidátek sdružení nezávislých kandidátů (SNK). Ve
voličských seznamech bylo zapsáno 240
voličů. Z volební urny jsme vysypali 194
obálek, volební účast tak byla více než
80%. Kandidáti SNK „SPOLEČNĚ PRO
ZLATOU“ získali 57,54% (nejvíce hlasů
- 105 získal pan Přibyl) a kandidáti SNK
„Změna pro Zlatou“ získali 42,46% platných hlasů (nejvíce hlasů - 85 získal pan
Černohous). To znamenalo rozdělení
mandátů 4 + 3.
Společně s volbami do obecního
zastupitelstva se konalo i první kolo senátních voleb. Bylo
odevzdáno celkem
141 platných hlasů
a nejvíce hlasů (44)
získal pan JUDr. Ing.
Zdeněk Hraba Ph.D. (STAN). Ten také
zvítězil ve druhém kole a stal se senátorem za volební obvod 41 - Benešov. Druhého kola senátních voleb se zúčastnilo
45 voličů a pan Hraba získal hlas od 37
z nich. Druhý kandidát, pan Mgr. Jiří Kozák získal jen 7 hlasů.

Stanislav Novotný

Obecní znak a vlajka
Vážení spoluobčané, sousedé,
v rámci regionálních příprav oslav „100. výročí vzniku ČSR“ jsem si uvědomil, že jsme
jedinou obci v okolí, která nemá obecní znak,
tj. znak schválený Poslaneckou sněmovnou
Parlamentu ČR. V současné době, neoficiálně např. na „Mapě okolí Zlaté“, používáme
erby posledních majitelů obce Zlatá, jsou
to znaky „Zlatských ze Zvíkovce, Pechanců
z Kralovic a Skalských z Dubu.
Vznik oficiálních obecních symbolů, tj.
obecní znak a obecní vlajka, a jejich používání se řídí závaznými pravidly podle znění
zákona č. 128/2000 Sb. a jeho novely zákonem č. 216/2004 Sb., Umožňuje obcím
užívat obecní znak, obecní vlajku a razítka
s obecním znakem všude tam, kde není ze
zákona vyžadováno užití razítka se státním
znakem.

Každý obecní znak je unikátní, jeho návrh
může vytvořit osoba se znalostmi v oborech
heraldika a vexilologie. Ve shodě se všemi
zastupiteli obce Zlatá, jsem tedy zaslal poptávku třem odborným firmám na zhotovení
návrhů obecních symbolů, a následně zastupitelé vybrali vítěznou nabídku Heraldické kanceláře Dauphin, pan Stanislav Kasík,

který připraví grafické návhy a podklady pro
schvalovací proces v Poslanecké sněmovně. Návrhy znaku obce předložíme občanům
k veřejné diskuzi. Vzhledem k tomu, že Podvýbor pro heraldiku a vexilologii Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky zasedá cca 3x – 4x do roka, je pravděpodobné,
že obecní znak a vlajka obce Zlatá, by měla
být definitivně schválena ve druhé polovině
letošního roku.
Pan Stanislav Kasík do této doby vytvořil
znaky a vlajky pro více jak 600 obcí v českých
krajích a vlajky pro několik
desítek měst, mj. Škvorec, Květnice, Sibřina
a Úvaly. Smlouvu o dílo si
můžete prohlédnout pomocí tohoto QR kódu.
	Jan Horký

Škola a školka ve Zlaté
V následujícím článku bych se ráda zamyslela nad tím, jaké možnosti máme jako obyvatelé Zlaté, pokud chceme zapsat dítě
k nástupu do mateřské či základní školy.
To, že naše obec školy nemá, to víme,
ale jak je to se spádovostí, která by mnohým rodičům usnadnila hledání nejen
vhodné, ale hlavně volné školy, resp. školy,
která by počítala s dětmi i z naší obce? Ne
každý rodič má ve svém rozpočtu peníze
na soukromou mateřskou či základní školu.
Dle vyjádření pana starosty s námi nechce
žádná okolní škola spádovost uzavřít.
Uzavření spádovosti naší obce s některou z okolních mateřských či základních
škol je úkol nelehký, ale určitě ne nemožný.

Většina škol upozorňuje na skutečnost, že
v jejich oblasti je příliš mnoho dětí a kapacita škol je omezená. V naší obci je ale nárůst
populace poměrně vysoký a všechny tyto
děti bude potřeba umístit do mateřské školy
k povinnému předškolnímu vzdělávání a následně i k povinnému základnímu vzdělávání
do školy základní. Zákonnou povinnost zajistit základní vzdělávání pro naše děti vyřešilo
zastupitelstvo přidáním se k podpoře projektu na vybudování nové svazkové školy v Úvalech, kde by měly mít naše děti jistotu přijetí.
Dle sdělení pana starosty města Úval momentálně celý projekt čeká na získání územního rozhodnutí. Potom potrvá ještě zhruba
rok až rok a půl, než bude projekt školy ve fázi

realizace stavby a získání stavebního povolení.
Právě probíhají zápisy do prvních tříd.
Nebojte se vzít své dítě na vícero škol.
Dokud totiž nebude stát svazková škola
nebo nebude jasně domluvená spádovost,
můžeme pouze doufat, že se někde uvolní
místo zrovna pro naše dítko. Vyřešit tento velmi aktuální problém mateřské a základní školy pro děti ze Zlaté v co nejkratší
a dohledné době je velká výzva, které je
potřeba postavit se čelem. Věřím, že tak
jako všechno, i tato situace má své řešení,
jen je potřeba nebát se vyjednávat.


Tereza Klepáčková

Měření rychlosti
Vážení spoluobčané,
rád bych vás informoval o proběhlém statistickém měření aktuální rychlosti vozidel městskou policí Úvaly (MP). Měření
probíhalo ve dvou dnech a obou směrech,
v pondělí 10. 9. 2018 mezi 16 a 17 hodinou
a ve čtvrtek 13. 9. 2018 v dopoledne mezi
9 a 10 hodinou. Z poskytnuté statistiky od
MP vyplývá, že měření zachycovalo rychlost
alespoň 40 km/h. V pondělí projelo během
hodiny 193 aut od Škvorce, z nichž 106 mělo
rychlost vyšší než 45km/h. Z toho 6 vozidel
mělo vyšší rychlost než 53km/h. V opačném
směru hodinový průjezd vozidel byl vyšší tj.
259. Vozidel s vyšší rychlosti než 45km/h

bylo 122. Jediné auto jelo
vyšší rychlosti než 53 km/h.
Druhý měřený den byla situace obdobná. Měřilo se v dopoledních hodinách a větší
provoz byl od Škvorce. Projelo celkem 263 vozidel, zatímco
v opačném směru pouze 167. Rychlost
45km/h překročilo 112 vozidel od Škvorce
a 67 od Sluštic. Vyšší rychlost než 53 km/h
měly 2 vozidla od Škvorce resp. 1 vozidlo
v opačném směru. Proběhlé měření nemá
přílišný statistický význam, neboť není zaznamenán celkový počet vozidel a proběhlo ve vybraných dnech a krátkým časovým

sledováním. Pro jednání na
městském úřadě Brandýs
nad Labem – Stará Boleslav
je toto statistické měření MP
jako podklad nedostatečné.
Zpracovávám poskytnuté informace od doc. Hudce z katedry
elektromagnetického pole ČVUT pro
trvalé měření rychlosti a počtu vozidel. Využít bych chtěl nepoužitý radar se zobrazovačem rychlosti, který je uskladněn v obecních prostorách. Doufám, že se mi ho podaří
v krátké době zprovoznit a zahájit trvalé
měření rychlosti.

Josef Černohous
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U prezidenta

REGIONÁLNÍ OSLAVY
V sobotu 27. října 2018 proběhly celodenní
regionální oslavy stého výročí založení republiky v okolních obcích. Během dopoledne
byly položeny věnce u památníků obětem
první světové války v obcích Dobročovice,
Hradešín, Přišimasy a Třebohostice. Ve 14
hodin byl zahájen slavnostní akt na náměstí ve Škvorci, na který nás dopravil speciální
autobus. Starostové okolních obcí pronesli
slavnostní projevy a upevnili stuhy na společný věnec. Průvod účastníků, čítající téměř 80 osob, se poté vydal k sokolovně do
Tyršovy ulice. Zde byl věnec se stuhami, za
zvuků státní hymny zpívané našimi dětmi,
položen k památníku padlých. V sokolovně poté proběhla beseda a autogramiáda
k nové publikaci „Pátrání po
hrdinech – Regionální publikace obcí k 100. výročí republiky“. Součástí oslav byly
dny otevřených dveří základních škol a ukázka hasičské
techniky, na které se aktivně
podíleli i hasiči ze Zlaté. Večerní program byl zakončen
společenskou zábavou v sokolovně. Poděkování patří mj.
Spolku sousedů, který celou

Na pražském hradě ocenili občanku ze Zlaté.

akci zaštiťoval, škvoreckému
zastupitelstvu, které uvolnilo
na oslavy významnou finanční
částku, členům přípravného
výboru, panu Psotovi a kolektivu autorů za přípravu obsáhlé
publikace. Tuto knihu, o nelehkém životě v našich obcích
na začátku minulého století, si
můžete zakoupit na obecním
úřadě.

Stanislav Novotný

Oslavy 100 let Československa
OSLAVY VE ZLATÉ
Oslavy stého výročí založení republiky v naší
obci proběhly v sobotu 22. září 2018. Během
slavnostního aktu v nově upraveném prostoru u Křížku byl slavnostně odhalen nový
památník obětem 1. světové války. Pamětní
deska nese jména hrdinů první světové války
z naší obce. Projevy pronesli pánové Psota
a Přibyl, a za zvuků státní hymny byla vyvěšena státní vlajka. Pietní místo je doplněno
třemi novými lipami, které symbolizují jednak
tři části naší obce, také 3 legie (francouzskou,
ruskou a italskou), ale zejména úctu k obětem
tří odbojů v historii naši republiky. Program
pokračoval na návsi, kde byl pro děti připra-

ven skákací hrad a ukázka práce hasičů. K vidění byl nový vůz jednotky ze Škvorce i zásah
u dopravní nehody s využitím hydraulického
nářadí. Odpolední program byl zakončen besedou s historikem, panem Psotou, který pro
nás připravil hezkou prezentaci starých dobových fotografií, doplněnou poutavým vyprávěním o zajímavých kapitolách v dějinách
obce Zlatá. Některé fotografie jsou otištěné v publikaci „Pátrání po hrdinech“, kterou
si můžete koupit na obecním úřadě. Děkuji
všem, kteří se na přípravě i vlastním průběhu
oslav podíleli. Odměnou nám bylo hezké počasí a bohatý program slavnostního dne.


Stanislav Novotný

Mezi čtyřicítkou vyznamenaných osobností
byla v neděli 28. října 2018 i ředitelka střední zdravotnické školy v Praze paní doktorka
Ivanka Kohoutová. V tiskové
zprávě Pražského hradu se
uvádí: „Prezident republiky
udělil Medaili Za zásluhy I.
stupně doktorce Ivance Kohoutové, ředitelce Střední
zdravotnické školy a statečné ženě v boji s netolerantní
ideologií, za zásluhy o stát.“ Toliko informace
s oficiálních zdrojů. Poprosil jsem paní doktorku, aby nám, občanům Zlaté, exkluzivně
přiblížila zákulisí slavnostního ceremoniálu.
Kdy jste se dozvěděla, že budete vyznamenána u příležitosti 100 let republiky?
Tuto informaci jsem se dozvěděla poslední týden v srpnu.
Od koho tato informace přišla?
Telefonoval mi pan ředitel z odboru protokolu Kanceláře prezidenta republiky. Byla
jsem zavázána mlčením.
Oficiální předání medailí probíhá ve večerních hodinách, v kolik hodin jste musela Vy
dorazit na Pražský hrad?
Z domova ve Zlaté jsem vyjížděla po 15
hodině. Mohla jsem si s sebou vzít své blízké.
Jela se mnou maminka, syn a můj advokát,
který mi pomáhal v kauze se šátky. Měla jsem
zvláštní povolení pro vjezd autem na Pražský
hrad. Vjeli jsme až přímo na třetí nádvoří pod

balkon. Nádherná podívaná. Byla tma a vše
bylo krásně nasvíceno. Katedrála a ostatní
prostory. Vše bylo perfektně organizačně
zajištěno. Pak následovalo
malé občerstvení pouze pro
pozvané hosty s panem prezidentem a jeho manželkou.
Tohoto setkání se účastnil
i pan prezident Kiska ze Slovenska. Pan prezident Zeman
nás přivítal a mohli jsme s ním
každý hovořit. Mě se to podařilo. Mluvila jsem
s panem prezidentem, jeho chotí i s panem
prezidentem Kiskou. Nesmírně jsem litovala
padlé vojáky v Afganistánu a přebírající jejich
ocenění.
Předchází slavnostnímu aktu nějaká
„generální zkouška“?
Ano byla. Přímo ve Vladislavském sále.
Asi půl hodiny předem nám bylo řečeno, kde
máme sedět (byly tam štítky s příjmením)
a byli jsme informováni, jak ceremonie bude
probíhat. Jak budou přicházet hosté, kdy pan
prezident s první dámou, kdy ponesou zástavy atd. Byl to pro mě a pro mé blízké hluboký
zážitek. Nejen ocenění prezidenta republiky,
ale i ta skutečnost, že bylo 100. výročí založení Československé republiky.
Slavnostní večer jistě nekončí předáním
medailí. Jaký je další program oceněných
občanů a dostala jste se do půlnoci zpátky
domů?
Samozřejmě. Následoval společný raut.

Účastnilo se ho přes 3000 osob. Probíhal
v těch nejkrásnějších prostorách Pražského
hradu. Bylo tam hodně významných a známých osobností. Všichni měli dobrou náladu
a byla velice krásná atmosféra. Domů jsem
se dostala s maminkou a synem až po půl
noci. Všichni jsme byli příjemně unaveni. Potěšilo mě, že jsem obdržela tolik blahopřání
prostřednictvím SMS zpráv, až mi zkolaboval mobil. Těch zážitků bylo opravdu mnoho.
V půl druhé jsme otevírali šampaňské víno
a druhý den jsme si přispali.
Děkuji paní doktorce za rozhovor a blahopřeji k jejímu vyznamenání.
		 Stanislav Novotný

Zlatíčka
V březnu 2019 jsme obnovili dětský klub
„Zlatíčka“, který zlatským dětem a jejich
rodičům organizuje odpolední výtvarnou
dílnu. Podobný projekt ve Zlaté úspěšně
fungoval již před deseti lety. Tehdy, stejně
jako dnes, se vedení dětského miniklubu
ujaly maminky na mateřské nebo rodičovské dovolené. Naším nynějším cílem
je s podporou obce vytvořit ve Zlaté zázemí
pro pravidelné setkávání dětí a rodičů, aby
se mohli více poznat
a jejich společně strávený čas měl i tvořivý přesah. Otevřeno
máme jednou za čtrnáct dní, vždy ve čtvrtek nebo v pátek, a to pro všechny: malé
i větší děti za doprovodu rodičů. Chystáme i akce pro velké. Podle zájmu a účasti
zájemců přizpůsobíme program a možná

zavedeme i pravidla pro
přihlašování.
Zlatíčka
se blýsknou a pomohou
s výrobou zlatské čarodějnice, připraví dárky pro nové zlatské občánky, nebo se také pokusí vyrobit Betlém.
Pojďte si s námi něco pěkného vyrobit. Těšíme se na vás!
Děkujeme také za milou spolupráci sluš-

tickým truhlářům, kteří nás zásobují dřevem, dřevěnými hranolky z masivu i spárovek a také různými odřezky určenými pro
naše výrobky. Podrobnější informace jsou
uvedeny na letáčku, který občané dostali
do svých schránek. Fotogalerie a podrobnosti ke každému setkání najdete na https://www.facebook.com/zlatadetem/.

Kristýna Hroníková
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Výlet do okolí
Při letošním jarním výletu se budeme držet
blíže Zlaté. Složení výletníků je značně různorodé, tak tentokrát nabídnu dvě varianty
se společnými postupovými tábory. Jak už
jsem popisoval v minulých vydáních Zlatských občasníků, cesta do Babického lesa
nabízí spoustu různě náročných tras. Mapu
základní trasy letošního výletu vidíte zde.
První část trasy do č. 2 není třeba popisovat, je to krásná „kočárková“ asfaltka
k závorám do lesa. Současně může sloužit
i jako křižovatka pro dělení obtížnosti trasy.
Základní pokračuje podle čísel dále a zjednodušená zkratkou do č. 6, tak, jak jsme si
popisovali v Zlatském občasníku z podzimu

27. dubna 2019

2018. Od bodu 6 je cesta dále opět společná.
Mezi body 6 a 7 pozorní výletníci najdou místo označené jako „Záporno“, ale to si musí
každý zasloužit. Setkávacím místem se zbytkem skupiny bude pozůstatek vojenského
technického vybavení (bunkr) nad lomem Na
Plachtě. Dostanou výměnou za zkrácení nějaké úkoly ;-). Délka zkrácené varianty trasy je
přibližně 5 km.
Delší část pokračuje podle čísel v pořadí.
Zde je důležitým postupovým táborem č.
4 – hradiště Březí. Děti dostanou tajný úkol
a my ostatní si zatím zjistíme něco o hradišti. Cesta ke hradišti vyžaduje silnou obsluhu dětského kočárku. V kontrastu s rovinou

kolem Prahy, tady je všude do kopce. V bodu
5 se napojíme na turistickou trasu a sestoupíme k Dobročovickému potoku. Tady
se jako už mnohokrát po cestě změní les.
Na podzim vám ukážu, kde rostou ryzce ;-).
Všechny kolové povozy budou drncat po kořenech a kamenech. Od bodu 6 už to znáte
a nad Plachtou už nás bude čekat pauza na
oběd z vlastních batůžků. U bunkru rozděláme oheň a budeme se těšit, že domů už je to
jen z kopce. Účastníci delší trasy vystoupají
celkem výšku hodně přes jeden kilometr. Ale
žádné strachy, testoval jsem to na dětech –
jde to i na kole.

Pavel Rak

Koncem října se konala již tradiční „Zlatská
Drakiáda“. Tentokrát jsme vymysleli nové
místo. Pole za altánem na cestě k lesu. A ukázalo se to jako dobrý nápad, je tam bezpečno,
krásně tam fouká a pole je dostatečné veliké
i na doplňkové disciplíny jako střelba ze vzduchovky, o kterou se postaral Martin Kučera.
Děti byly nadšené. Ale porota samozřejmě
hodnotila především draky. Opět vyhráli draci
doma vyrobené a děti, které si je samy pouští. Odměnou pro děti byly poháry, které na
Drakiádu věnovala naše místní firma Timberbox, Lenky a Karla Štefkových. Poté jsme se
všichni přesunuli do naší hospůdky u Hasičů,
kde nám pan hostinský připravil výbornou
grilovačku. Ale zábava ještě nekončila, překvapení pro děti vymyslela Šárka Kučerová.
Vyrobila pomůcky a speciální tekutinu na
obrovské bubliny. No, posuďte sami, jak se to
dětem líbilo. Děkuji všem, kdo chodí na akce,
a doufám, že nás bude víc a víc.

Jana Jokešová

Ukliďme Zlatou!

Vážení sousedé,
do tradiční jarní brigády se může zapojit každý, bez ohledu na věk! Srdečně jste tímto
zváni na letošní jarní brigádu, která se uskuteční v sobotu 13. dubna 2019 od 9:00 hodin, sraz bude tradičně u Křížku.

Jarní brigáda je pořádána ve spolupráci
s Místní akční skupinou (MAS) Region Pošembeří. Hlavním cílem je uklidit nepořádek v našem okolí. MAS Region Pošembeří dobrovolníkům poskytne pracovní rukavice a pytle na
odpad. Obec zajistí odvoz odpadu do sběrného dvora. Ve Zlaté se zaměříme jednak na
úklid veřejných prostranství (okolí kontejnerů,
dětská hřiště, autobusové zastávky), odstranění a spálení větví, ale také demontujeme
zimní kluziště. Na hřišti k lesu si v závěru opečeme buřty.
Prosím, přijďte pomoci uklidit naši obec.
Uvítáme, když si s sebou vezmete také vlastní
nářadí (např. pilu, sekeru, hrábě, zahradnické
nůžky nebo kleště, kolečko či pracovní rukavice). V rámci této jarní brigády vás též žádáme
o úklid vašich předzahrádek a chodníků u vašich domů či přilehlých cest.

Předem děkujeme všem zúčastněným
a zároveň doufáme, že takovýchto akcí
bude v průběhu roku přibývat.

Kristýna Hroníková
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Kluziště pod vodárnou

Dotace na multifunkční hřiště

Letos se podařilo zrealizovat nápad pana
Václava Loučky – udělat dětem zimní kluziště. Koncem listopadu malý bagr srovnal plochu mezi vrty. Pak už stačila parta nadšenců
a příspěvek obce na nákup hadice a fólie.
Uspořádali jsme celkem 3 brigády na výstavbu kluziště. První byla 8. 12. a podařilo se
udělat hrazení z dřevotřískových desek a vyrobit lavičku pro přezouvání. O týden později
bylo namontováno osvětlení, základ pro večerní bruslení. V sobotu před vánocemi (22.
12.) jsme položili fólii a začali napouštět vodu.
S přibývajícími mrazy postupně narůstala
vrstva ledu, kterou Vašek po večerech nastříkal. A po 3 týdnech práce (v pátek 25. ledna)
příroda podpořila snahu všech, kteří přiložili
ruku k dílu – mohlo se začít bruslit. Večerního
prvního bruslení se zúčastnilo více než 35 lidí
a na ledě bylo veselo. Začátek byl stanoven
na 17:30 a čas na ledě za doprovodu hudby
a chutného občerstvení rychle utíkal. Zhasínali jsme ve 20:45. Malou brigádičku jsme
ještě svolali na 3. února, kdy ledovou plochu

V listopadu 2018 vyhlásilo Ministerstvo pro
místní rozvoj (MMR) České republiky dotační
výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje
venkova pro několik dotačních titulů pro obce
do 3 000 obyvatel. Jedním z nich byla také
Podpora budování a obnovy míst aktivního
a pasivního odpočinku. Termín odevzdání
žádosti byl do 28. února 2019. Obec Zlatá
se k této výzvě připojila a v termínu podala
žádost o dotaci. Informace o výzvě k předkládání žádosti jsou dostupné na webových
stránkách MMR, nebo pomocí QR kódu.
Po seznámení s možnostmi obce Zlatá
k umístění hřiště byla nakonec zvolena varianta na pozemcích u vodárny. V úvahu připadaly dvě varianty hřiště: jednak levnější
varianta v podobě dětského hřiště s několika
solitérními herními prvky, které by byly instalovány ve dvou etapách, a nebo dvakrát dražší varianta (cca 1,2 mil Kč) multifunkčního
hřiště. Na 4. zasedání zastupitelstva dne 27.
února 2019 byly představeny obě tyto mož-

zasypalo 10 cm sněhu. Věřím, že si naše děti
kluziště náležitě užili a my jsme získali zkušenosti, které v následující zimě zúročíme při
stavbě dalšího „zimního stadiónu“…
Všem pomocníkům, kteří přišli pomoci i v době, kdy nikdo nevěděl, jestli vůbec,
a kdy, přijdou mrazy, DĚKUJI.

Stanislav Novotný

nosti. Zastupitelé je zvážili a rozhodli o podání žádosti o dotaci na multifunkční hřiště.
Předpokládaný termín MMR pro zveřejnění

Bramboráky 2018
17. listopadu 2018 byl uspořádán již desátý ročník soutěže o nejlepší bramborák.
Brzký večer a společenský duch tentokrát do soutěže přivedl devět soutěžících
se vzorky. Putovní pohár změnil držitele
a loňský vítěz (pan Přibyl)
předal novému vítězi (paní
Petráčkové) pohár a pytel
s bramborami jako závazek
do dalšího ročníku.
16. listopadu 2019
se budeme opět těšit.

Pavel Rak

„Pěší zóna“ ve Zlaté
Všichni, kdo bydlí u silnice II/101 se v polovině října loňského roku konečně pořádně
vyspali. Pod našimi okny nejezdila žádná
auta, z hlavní ulice se stala „pěší zóna“.
V týdnu od 16. do 21. října probíhala, za
úplné uzavírky, oprava povrchu vozovky
a v této době k nám nezajížděl ani autobus
linky 329. Oprava hlavní spojnice Úvaly Říčany pak pokračovala v dalších týdnech
ve Slušticích a skončila až na začátku obce
Křenice. Nezbývá než doufat, že povrch
vozovky v tomto stavu vydrží co nejdéle.
Že je pro některé řidiče opravená silnice
příliš úzká, a tak ke své zběsilé jízdě využívají i přilehlé chodníky, svědčí již 2x zničený
patník umístěný na chodníku pro chodce.

Stanislav Novotný

výsledků o přiznání dotace je plánován na
duben až květen 2019.

Kristýna Hroníková
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Se světýlkem za svatým Mikulášem

V naší obci máme kynologické
záchranáře – členy K9 Rescue.cz.

Pátý prosincový podvečer roku 2018 zavítal
do Zlaté Mikuláš v doprovodu dvou milých
andělů a rozverného čerta. Děti, v doprovodu rodičů, se s lampiony vydaly po svíčkami
osvětlené cestě. Na jejím konci již čekal Mikuláš a jeho družina s velkou Knihou hříchů
a dobrých skutků. Děti zazpívaly písničky,
přednesly básničky, slíbily polepšení. Za to
dostaly od andílků oříšky, ovoce a dobrůtky…
vše dobře dopadlo, čert nikoho do pekla neodnesl… Máme ve Zlaté hodné a šikovné děti!
Velké poděkování všem, kteří se na pořádání Mikuláše ve Zlaté podíleli!

Hanka Holubová

První adventní neděle

V neděli 2. prosince 2012 se ve Zlaté rozsvítil
velký vánoční strom. V podvečer se sousedé
ze Zlaté sešli před hasičskou zbrojnicí, kde je
každoročně vánoční strom umístěn. Jak se
tam stromek „narodí“, vám vysvětlí velitel
SDH Zlatá v samostatném článku. Po rozsvícení vánočního stromu ve Zlaté následoval doprovodný program v místní hospodě,
kde bylo pro občany připraveno také malé
pohoštění. Hospoda ožila i díky asi dvěma
desítkám dětí, pro které sousedky napekly
vánoční perníčky. Děti je vášnivě zdobily připravenou polevou.

Kristýna Hroníková

Zlatí záchranáři

Stromy byly převážně darovány od obyvatelů Zlaté. Po dohodě s majitelem je strom
uchycen jeřábem, podříznut a převezen
k místní hasičské zbrojnici. Zde je vsazen do
připraveného otvoru, vyrovnán a ukotven
proti pohybu. Strom je ozdoben osvětlením, které je přichyceno k větvím, aby bylo
zabezpečeno proti pohybu anebo odcizení.
Většinou týden před první adventní nedělí je
vše odzkoušeno. Tak je strom vždy připraven
k potěšení ducha i oka jak místních, tak i projíždějících občanů v době adventních svátků.
Většinou na svátek Tří králů je strom odstrojen a osvětlení uloženo v hasičské zbrojnici k dalšímu použití. Kmen stromu je odvětven a nařezán na špalky, které jsou převážně
navráceny zpět majiteli stromu. Zpracování
dřeva je jistá forma poděkování majiteli za
zapůjčení.

Jiří Lindner

Dobrý den,
byl jsem požádán redakcí Zlatského občastníku, abych čtenářům osvětlil, jakým způsobem se daří sboru dobrovolných hasičů shánět a připravovat strom pro období vánočních svátků.

Chybějící poklopy.
Poučte své děti!
Koncem března jsem, na podnět občana obce, zaslal dopis insolvenčnímu správci a v přílohách přiložil fotodokumentaci poškození
kanalizačních šachet ve Zlaté III. Z velké většiny jde o absenci jejich
zakrytí, hloubku pak odhaduji na tři metry. Dle mého názoru by bylo
vhodné z bezpečnostních důvodů provést kontrola celého staveniště odborníkem. Výstavbu této kanalizace prováděla v roce 2010
společnost KFH-TRADING, s.r.o., K Nedvězí 66, Praha. Obec je
připravena poskytnout provádějící firmě potřebné informace a případně i omezené technické zázemí.
Luboš Přibyl

Psovodi této organizace zasahovali mj. na misích po zemětřesení v Turecku a na Taiwanu
a mají na svém kontě i několik zachráněných
lidských životů. Jejich specifikací je pátrání
nejen po živých pohřešovaných osobách, ale
také po mrtvých, což je staví do čela světové úspěšnosti. Cvičí své psy ve všech pěti
výcvikových záchranářských směrech, pro
práci v sutinách, v lavinách, v přírodních terénech, na stopách a pro vodní záchranu,
včetně obzvlášť náročného vyhledávání utonulých osob. Toto výcvikové odvětví je sice
historicky nejmladší, ale přineslo českým kynologům ve spolupráci s policií a hasiči již největší úspěchy v praxi. Kynologové jsou dnes
v ČR již nedílnou součástí Integrovaného
záchranného systému a K-9 Rescue CZ je připravena k pomoci při pátrání po nezvěstných
osobách na požádání záchranných složek či
soukromých osob, kdykoliv, nejen na území
Jihočeského kraje, ale kdekoliv v republice
nebo i za hranicemi České republiky.
Mimo jiné Vám Ilona a Radek nabízejí bezplatnou pomoc při výcviku psa od štěněte,
ale i dospělého, případnou pomoc při problematickém chování psa. Kontakt na pomoc 722578225 nebo 777918557. Pokud
se podaří najít v obci pozemek, kde by mohl
probíhat výcvik, bude i ten možný zdarma po
dohodě.

Ilona Konrádová, Radek Kučera
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Dětské SUDOKU

SMUTNÉ VÝROČÍ
Letos, 11. května, to bude 10 let od
úmrtí starosty Zlaté, pana Miroslava
Francla. Do zastupitelstva byl zvolen
v komunálních volbách v roce 2006 a na
ustavujícím zasedání zvolen starostou Zlaté. Zemřel při výkonu funkce na
obecním úřadu.

Milé děti. Čaroděj vám „začaroval“ několik
číslic, které musíte sami doplnit do SUDOKU.
Do své čarovné země si odnesl tři jedničky, 3
dvojky, 3 trojky… 3 devítky. Po jejich doplnění
uvidíte v zelených políčkách, proč je toto SUDOKU „kouzelné“.

Stanislav Novotný

Zastřešená
autobusová
zastávka
Vážení spoluobčané
v pátek dne 21. 12. 2018 proběhla montáž kovové konstrukce zastřešení autobusové zastávky v naší obci. Kompletace
zastřešení autobusové zastávky, resp.
montáž skleněných boků, byla následně
provedena v týdnu po 15. 1. 2019, kdy
dodavatel zastřešení obdržel skleněné
boky od výrobce tabulí, které se vyráběly
na míru. Věřím, že přístřešek bude dlouho nepoškozený sloužit zejména našim
dětem, které ráno čekají na autobus do
škol ve Škvorci a Třebohosticích.

Jan Horký

V obci uvažujeme
o kamerovém
systému
Na časté výtky spoluobčanů ohledně
nepořádku v naší obci, zejména kolem
kontejnerů na tříděný odpad, a se stoupající trestnou činností u nás v obci, se
začínají vyskytovat ohlasy, zda v obci nezřídit kamerový systém, které by případné hříšníky usvědčil. Kamerový systém
zřizuje v dnešní době čím dál více obcí
a výjimkou nejsou ani obce v našem okolí. Obce si od tohoto systému slibují větší
kontrolu nad pořádkem a bezpečností
občanů a prevenci kriminality.

Martin Mezihorák

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.

Nápor větru
nevydržela
stará lípa
Během poslední vichřice, v neděli 10.
března, došlo ke zlomení, a následně
pádu velké větve z jedné lípy v prostoru u
Křížku. Na místo neprodleně vyrazili naši
dobrovolní hasiči, kteří větev rozřezali
a prostor u památníku hrdinů 1. světové
války uvolnili pro pěší. Odřezané větve
budou spáleny v rámci jarní brigády. Děkuji příslušníkům SDH za rychlý zásah
k zajištění bezpečnosti občanů obce.

Luboš Přibyl

