Občasný informační zpravodaj obce Zlatá
Vážení spoluobčané,
milé čtenářky a čtenáři.
Léto pomalu končí, a tak je čas na malé zhodnocení uplynulého období. Chtěl bych touto
cestou poděkovat všem, kteří se v uplynulém volebním období podíleli na rozvoji naší
obce. Děkuji zastupitelům. Spoustu času
věnovali přípravě jednání obecního zastupitelstva, komunikaci s úřady i správě a řízení
obce. Děkuji občanům. Těm, co nám pomáhali řešit problémy v obci, na brigádách přiložili ruku k dílu nebo se zúčastnili společenských či sportovních akcí. Ale i nově se rodící
opozici, za podněty a návrhy k řešení, které
mě inspirovali podívat se na některé věci jiným pohledem.
Bohužel, ne vše se povedlo nebo šlo bez
problémů. Dlouho se vypořádávaly připomínky k návrhu územního plánu z prvního
projednání, a i druhé projednávání přineslo
mnoho dalších připomínek, které musí pořizovatel vypořádat. Jednoduché nebylo ani
jednání s insolvenčním správcem a nástupnickými firmami po bývalém developerovi.
Tyto problémy budeme řešit ještě dlouho.
Z těchto neúspěchů jsme se poučili, a máme
z nich i zkušenosti, které nám umožní problémy posouvat kupředu jiným způsobem.
Zkrátka, hodláme některé věci dělat jinak.
Výčet úspěchů a akcí, které se povedly,
je mnohem delší. Ve Zlatském občasníku je
prostor jen pro stručné seznámení. Například postavili jsme chodník od satelitu ke
křížku. Máme stavební povolení i finanční
prostředky, včetně požádání o dotaci, k rekonstrukci chodníku od křížku do centra
obce a dále k východnímu okraji obce. Uspo-

řádali jsme 7 brigád, společný cyklistický výlet i několik turistických vycházek, zúčastnili
se turnaje v nohejbale. Podporujeme Sbor
dobrovolných hasičů, který na přeborech
dosahuje krásných výsledků. Minulou sobotu naší muži opět zvítězily v okrskové soutěži a zviditelňují tak naši obec v širokém okolí.
V obci hasiči zajišťují bezpečnost při tradičních akcích - čarodějnicích nebo rozsvícení
vánočního stromu. Opravili jsme autobusovou zastávku, můžete si v ní půjčit kni-

Podzim 2018
Na osadě Old Wanderers v Třebohosticích proběhl na začátku prázdnin nohejbalový turnaj neregistrovaných hráčů.
Článek o této sportovní události najdete
na straně 9.

Oslavy výročí 100 let republiky proběhnou v naší obci 22. září. Pozvánku na
tuto slavnost, připravovanou od března
letošního roku, jste již obdrželi do svých
poštovních schránek. S podrobnostmi
o regionální slavnosti ve Škvorci 27. 10.
se můžete seznámit v článku spisovatele pana Psoty na straně 2.

hu nebo využít bezdrátový internet. Zvýšili
jsme počet autobusových spojů do Prahy z 8
na 11, vyžádalo si to ovšem téměř zdvojnásobení našeho příspěvku na dopravu. Aktivně pracujeme na projektu svazkové základní
školy v Úvalech. Na vodárně jsme instalovali
technologii, která odstraňuje železo a mangan z pitné vody. Zajistili jsme několik proplachů vodovodních řadů, jak ve staré obci,

tak i ve Zlaté I. Jsou vybudované dva nové
vrty. Pro další investice, nejen do pitné vody,
jsme naspořili 4 miliony korun.
Vážení spoluobčané. Než se začneme
těšit na vánoce, zvolíme nové obecní zastupitelstvo a rozhodneme o našem novém
senátorovi. Budu rád, když přijdete k volbám
a dáte svůj hlas kandidátům, kteří budou poctivě pracovat pro naši obec další 4 roky.
Luboš Přibyl, starosta obce Zlatá.

Vydařenou jarní akcí byl výlet na kolech
do Jevan a na nedalekou rozhlednu.
Článek o této akci z 5. května Vám přinášíme na čtvrté straně.

21. dubna byla tradiční jarní brigáda,
zaměřená na přípravu prostoru pro
volnočasové aktivity u Dobročovického potoka (v Rákosí). Aby bylo možno
místo v terénu geodeticky zaměřit, byly
odstraněny náletové dřeviny. A objevily
se věci, panečku... :-) viz strana 6.
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100 let „naší“ republiky
– regionální slavnost
Nezadržitelně se blíží jedno z nejvýznamnějších výročí novodobé historie
– 100 let od vzniku naší republiky. Velká města a některé malé obce
regionu si zjednají kulturu na klíč, a vypořádají se tak s významným dnem
po svém. Objedná se legiovlak s výstavou, přijede kostýmovaný Masaryk
na koni, odbudou se přednášky či muzejní výstavy, odzpívají se koncerty,
nebo se shrne historie v tisku, případně položí se věnce u anonymního
památníku a jde se dál... Kde jsou ty časy, kdy velká města zastřešovala
menší vesničky? Škvorecký Spolek sousedů se pokusí toto významné
jubileum oslavit podstatně jinak.

Stará pastouška ve Zlaté s rychtou
Obec Škvorec bývala ve 20. letech 20. století častým cílem návštěv našeho prvního
prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka. Ten
sem v období svého pobytu na kolodějském
zámku od roku 1919 jezdíval na koni se svým
pobočníkem za přítelem Ferdinandem Pantůčkem, prezidentem Nejvyššího správního
soudu. Co bývalo předmětem jejich setkání a rozhovorů? To se již stěží kdy dozvíme.
Návštěvy T. G. M. ve Škvorci byly pro Spolek sousedů počátečním impulsem k tomu,
aby zahájil přípravy oslav výročí republiky ve
Škvorci.
Spolek došel v únoru 2018 k názoru, že
by se nadcházející výročí mělo řádně oslavit,
a tak zpracoval návrh loga slavností a otevřenou propozici, v níž se počítalo s navázáním
spolupráce i s několika okolními obcemi. Nápad byl kvitován, spolek se stal pořadatelem
a koordinátorem spolupráce okolních obcí,
spolků a školských institucí.
Termín celodenních oslav byl stanoven na
sobotu 27. října 2018. Kyvadlová autobusová
doprava bude svážet hradešínské, přišimaské, dobročovické, třebohostické a zlatské
občany do hlavního centra oslav ve Škvorci,
kde úderem 14. hodiny vypukne odpolední
blok slavnostního programu.
Starostové okolních obcí se ve 14 hodin
ujmou čestného aktu. Každý za svou obec
připevní stuhu s komunálním symbolem své
obce na společný věnec, který bude přepraven v čele průvodu z Masarykova náměstí
do Tyršovy ulice. Tam bude věnec za zvuků
československé hymny položen u památníku
padlých. Následovat bude pronesení zdravic
starostů a čestných hostí. Součástí celodenní slavnosti budou Dny otevřených dveří na

Základní škole Škvorec, Základní škole Purkrabka i na zámku Savoia castle ve Škvorci.
Ve Škvorci, na Masarykově náměstí v parku
u radnice, vyroste malé městečko, sjede se
historická i novodobá hasičská technika regionu a podél náměstí budou vystaveny historické vozy Veteran cars clubu Klánovice.
Spolek sousedů se mezitím pustil do rešerše, aby do oslav vytvořil speciální vydání
časopisu, zhodnocujícího světovou válku
a její odraz a odkaz v naší krajině. Během rešerše se snažil zjistit informace o padlých
spoluobčanech – kde se narodili, v jakém
domě žili, u jakého pluku sloužili, kde byli zajati či postřeleni, nebo kde zahynuli. Podařilo
se objevit dalších 26 padlých hrdinů, jejichž
jména na dnešních památnících chybí! Vzpomeneme však i na ty, kteří
přežili, na rakouské vojáky, legionáře, důstojníky
nebo zběhy, a to bez výjimky. Každý bude habilitován rovnocenně.
Po objevení pozapomenutých padlých spoluobčanů Spolek sousedů
zástupcům okolních obcí
navrhl, aby obce nechaly
tyto objevené padlé spoluobčany doplnit na památníky. Zástupci obce
Zlatá na podnět Spolku
sousedů pořídili vlastní památník, který bude
slavnostně odhalen 22.
září ve 14 hodin v prostoru sakrálního kříže.
Postupem času se
z časopisu o několika
stranách zrodil projekt
společné regionální publikace o 48 stranách pro
Dobročovice, Hradešín,
Přišimasy, Škvorec, Třebohostice a Zlatou. Kniha
s názvem „PÁTRÁNÍ PO
HRDINECH – Regionální publikace obcí ke 100.
výročí republiky“ bude
mapovat padlé i přeživší

Tomáš Garrigue Masaryk
bojovníky, zrekonstruuje také předválečný,
válečný a poválečný život – obraz každé obce
před 100 lety.
Na knize nyní spolupracuje přes 25 osob
pod vedením spisovatele Jana Psoty. Spoluautorem v prologu se (in memoriam) stane
scénárista, spisovatel, muzikolog, čestný
občan a obyvatel města Úvaly – PhDr. Zdeněk Mahler, dr. h. c. (†17. března 2018), vynikající znalec morálního odkazu osobnosti T.
G. M. Publikace bude představena a pokřtěna poprvé 27. října 2018 ve škvorecké sokolovně v odpoledních hodinách, kde ji bude možné
také zakoupit. Nenechte
si slavnost 100. narozenin
naší mladé republiky ujít
a podpořte svou obec pod
barvami vaší vlajky. Nenechte si, vážení čtenáři,
ujít ani křest knihy o našich obcích, protože bude
vrcholným
zakončením
slavnostní části oslav, který vystřídá taneční večer
s kapelou Bumerang.
Vzdejme společně DÍKY
našim spoluobčanům, lidem, kteří plnili svou občanskou povinnost, opouštěli své rodiny, aby bojovali
ve válce za císaře a monarchii. Vzdejme poděkování
i těm, kteří bojovali za naši
svobodu v legiích a díky
nimž máme republiku. Pro
více informací sledujte web:
www.spoleksousedu.cz

Jan Psota,
Spolek sousedů

Dobrovolník Jan Čermák
z Přišimas
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Autobusová doprava PID
Vážení spoluobčané,
tento článek je určen nejen těm z Vás, kteří
občas či každodenně využívají k cestě za prací či za zábavou autobus 329, nebo posílají
děti do škol příměstskou autobusovou linku
č. 329 Pražské integrované dopravy (dále jen
PID), ale i všem ostatním občanům naší obce.
Nejprve bych si dovolil připomenout,
a dále poté navázat na několik informací z minulého vydání Zlatského občasníku.
Tedy, v jarním čísle Zlatského občasníku
jsem Vás v článku „Změny PID od 10. června
2018 a co tomu předcházelo...“ podrobně
informoval o lednovém (22. 1.) jednáních zastupitelů obcí v Květnici, tj. zastupitelů těch
obcí, které jsou dopravně obsluhovány linkou
autobusu č. 329 (Sibřina, Květnice, Dobročovice, Sluštice, Zlatá a Škvorec), a to se zástupci firmy Regionální organizátor pražské
integrované dopravy p. o. (dále jen ROPID).
Z tohoto jednání vzešel úsporný, okleštěný
jízdní řád, který byl platný od 1. června 2018
do neděle 2. září 2018. S tímto jízdním řádem,
někteří z Vás, nebyli spokojeni.
Tolik historie, tolik na připomenutí.
Dále, začátkem měsíce července 2018 všichni spoluobčané obce Zlatá obdrželi do svých
poštovních schránek leták, který Vás vyzýval
k předání písemných připomínek či návrhů na
změny ve stávajícím jízdním řádu linky PID č.
329. Všechny Vaše připomínky a návrhy na
změny jsem zpracoval a zaslal zastupitelům

obcí a pracovníkům fy ROPID, jako pracovní
podklad pro jednání, plánované na 11. 7.
A nyní nové informace, tj. informace
o projednávání našich - Vašich připomínek
a návrhů na změny v jízdním řádu linky č. 329,
které se konalo opět v Květnici ve středu 11.
července, za přítomnosti zástupců výše jmenovaných obcí a pracovníků ROPIDu.
Prvním bodem jednání pracovní schůzky
byla diskuze nad naším návrhem časového posunutí některých linek. Celkem věcně
a rychle jsme se shodli na konečné podobě
změn a všichni jsme je jednohlasně odsouhlasili. Tyto změny ještě museli posoudit
pracovníci fy ROPID, a to z pohledu pravidel
povinných bezpečnostních přestávek řidičů
autobusů, tím došlo ještě k několika kosmetickým korekcím časů odjezdů či příjezdů několika linek autobusu č. 329.
Druhým bodem, a nesrovnatelně složitějším bodem jednání, byla diskuze nad naším
návrhem na rozšíření počtu linek minimálně
o jednu linku, a to s odjezdem cca ve 14:00
ze Škvorce směr Skalka, pro bezproblémový návrat žáků, nejen ze Zlaté, z odpolední-

ho školního vyučování. Vzhledem k tomu, že
k našemu návrhu se přidali pouze zástupci
obcí Sluštice a Sibřina, musely se podělit
o generované vícenáklady pouze zmíněné
obce. Samozřejmě je nutné hradit i náklady
na „párovou, návratovou linku“ v opačném
směru jízdy. Navýšení o tuto linku tedy bylo
také schválené s tím, že vícenáklady se dělí
mezi zmíněné tři obce.
Následně ve čtvrtek 9. srpna jsem ještě se
zástupcem ROPIDu projednával můj návrh na
snížení nákladů zmíněné linky, a to jejím zařazením do režimu „žákovský autobus“, tedy
nejezdil by v době školních prázdnin, a tím
bychom ušetřili poměrnou část nákladů za
více než 2 měsíce provozu. Dohodli jsme se
ale, že z důvodu časové tísně zavedeme tuto
změnu při nejbližší další pravidelné změně
jízdního řádu linky 329, tj. koncem letošního
roku.
Předpokládám, že „nový“ jízdní řád, který
zohledňuje téměř veškeré naše-Vaše připomínky, bude sloužit ke spokojenosti všech
obyvatel naší obce.
Závěrem si dovolím pouze konstatovat,
že vytvořit jízdní řád jediné linky busu, kterou
je dopravně obsluhována naše obec, a to takovým způsobem, aby vyhovoval všem stávajícím i potenciálním cestujícím naší obce, je
těžký, téměř neřešitelný úkol!
Dále si Vám dovolím předat několik základních informací, jakým směrem se v nejbližší
době bude vyvíjet dopravní obslužnost naší

obce, našeho regionu.
• dne 9. srpna 2016 byla schválena, na základě společné iniciativy vrcholných představitelů vedení Prahy a Středočeského kraje,
koncepce společného dopravního systému
obslužnosti středočeského regionu vč. Prahy, tedy zřízení příspěvkové organizace Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK
p. o.). V případě naší obce Zlatá se jedná
o eventuální možnost propojení autobusové
a železniční dopravní sítě regionu „Úvalsko“
a „Říčansko“, zřízení jediné společné jízdenky
pro cestování vlakem, autobusem, metrem
v rámci Prahy a Středočeského kraje a pod …
více na https://www.idsk.cz/.
• Vzhledem ke složitosti problematiky smluvního zajištění s autobusovými dopravci po
30. listopadu 2019 si vedení Středočeského
kraje nechalo na konci roku 2017 vypracovat u renomované poradenské společnosti
KPMG Česká republika s.r.o. “Analýzu smluvního zajištění veřejné dopravy ve Středočeském kraji.“ (dále jen „Analýza“). Součástí
budoucího smluvního zajištění s dopravci
(pomocí zasmluvnění napřímo, prodlouže-

ní smluv či výběrových řízení) byl Analýzou
navržen i záměr jednotného systému zapojení obcí do zajišťování dopravní obslužnosti, který by umožnil přiměřené narovnání
extrémních finančních rozdílů ve financování veřejné dopravy obcemi podílejících
se na objednávání dopravní obslužnosti.
Protože se jedná o složitou problematiku, předkládá IDSK p. o. harmonogram příprav této problematiky do Rady a Zastupitelstva kraje. Rada kraje na svém zasedání
9. 7. 2018 záměr projednala a doporučila
Zastupitelstvu kraje tento záměr schválit.
Harmonogram příprav povede nejen k samotnému smluvnímu zajištění s dopravci,
ale také k detailnímu zpracování problematiky zapojení středočeských měst a obcí do
spolufinancování tak, aby v budoucnu mohla platit jednotná pravidla financování integrovaného dopravního systému a jeho obsluhy. Harmonogram stanovuje, že do konce roku, tj. do 31. 12. 2018 příspěvková organizace IDSK zpracuje a předloží standard
dopravní obslužnosti Středočeského kraje.
V průběhu počátku roku 2019 pak bude návrh předložen k diskuzi jak obcím a městům,
kde již po komunálních volbách budou ustavena nová zastupitelstva, tak dále k projednání v orgánech Středočeského kraje.
Tak tolik k současné dopravní obslužnosti
naší obce linkou autobusu č. 329, a tolik k budoucímu vývoji dopravní obslužnosti naší
obce.
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Jarní výlet na kolech
Společně jsme 5. května zahájili cyklistickou
sezonu, menší trasou po našem okolí, jak
já říkám, okolo komína. Počasí bylo krásné
a v 9.30 jsme vyjeli směr Babice. Mírné čtyřkilometrové stoupání jsme bez problému
zvládli, a náš peloton čítal 12 cyklistů. Nejmladší cyklistka Tereza Kučerová udávala
tempo a nejmenovaný nejstarší cyklista
jejímu tempu stačil. Celou etapu jsme absolvovali, jak byla naplánována, přes Babice,
Mukařov do Jevan, kde byla krátká zastávka u bývalé vily mistra Karla Gotta. Na prv-

ní občerstvovačku do Jevan do restaurace
Na Statku jsme přijeli v jedenáct, kde jsme
byli prvními hosty, a tudíž rychle obslouženi, ale stejně jsme hodinku poseděli. Po
krásné pauze jsme vyjeli směr Český Brod
do mírného kopce okolo lesní školky, kde
jsou k prodeji okrasné stromky. Návštěvu této lesní školky vřele doporučuji. Trasa
dále pokračovala k pile Smrčiny, a po třech
kilometrech nás čekal výstup na Vyžlovskou rozhlednu Skalka, kde je volný přístup
oproti minulým létům. Výstup na rozhlednu
nedělal nikomu problém, a to už jsme měli
v nohách 20km. Dále od rozhledny, po silnici k lesu, a cestičkou k rybníčku a lesem na
Žernovku, a dále do Doubku, a pak už jenom
jízda z kopce do Třebohostic, kde byla poslední zastávka. V místní hospodě se každý
odměnil dle chuti. Závěrečný raut a posezení se konalo večer v hospodě ve Zlaté,
kde jsme zhodnotili výlet, který se všem líbil
a těch 29km všichni zvládli bez problému.
Myslím, že nebude špatné příští sezonu zopakovat takovouto akci, a klidně si můžeme
přidat o 10km více.
Sportu zdar a cyklistice obzvlášť!
Václav Loučka

ZAKONČENÍ CYKLISTICKÉ SEZONY
Blíží se konec léta, a tím i konec cyklistické
sezony. Bude dobré, sezonu zakončit výletem po našem okolí. Jistě máte všichni
dostatečně natrénováno a trasa cca 35km
Vám nebude dělat potíže. Výlet můžeme
pojmout jako vzpomínku na založení československého státu. Sejdeme se sice o měsíc dříve, v pátek 28. 9. v 10 hod., jako na

jaře u altánku na dětském hřišti. Trasa povede opět do Babic, a tam změníme trasu
a pojedeme směr Strašín, Vojkov, Tehovec,
Svojetice do Voděradských bučin. Pak trasa
povede k rybníku do Jevan a dále na Aldašín,
lesem ke kostelíku. Lesní cestou pojedeme
kolem prasečí obory, a když budeme mít
štěstí, uvidíme kance. Pak si vyšlápneme

do Louňovic k rybníku, a dále do Mukařova
do hospody U Kostela. Po občerstvení se
rozjedeme směr Babice, a tam se rozhodneme, zda pojedeme lesem do Zlaté, nebo
přes Doubek do Třebohostic, kde zakončíme výlet jako na jaře, pivkem a utopencem,
no, a děti kolou a zmrzlinou.
Václav Loučka
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Svazková škola Povýmolí v Úvalech

Vážení spoluobčané,
v minulých vydání Zlatského občasníku jsme
se pro informace o vývoji projektu výstavby
Svazkové školy Povýmolí v Úvalech vždy vydávali na MěÚ do kanceláře k paní Ing. Veronice Mackové. Vzhledem k tomu, že je nyní
paní Macková pověřena plněním jiných úkolů, dovolíme si Vám v dnešním čísle představit nového projektového manažera tohoto
projektu, pana Dr. Ing. Milana Olerínyho.
Dobrý den, pokud jsem dobře informován,
tak letos v létě jste se stal Vy novým manažerem tohoto sledovaného projektu.
Můžete, prosím, našim čtenářům krátce
představit Váš profesní životopis?
Pracuji ve společnosti MP
Consulting, která se specializuje na řízení projektů u nás
a rovněž jako jedna z mála
firem i na přípravě projektů
v zahraničí. V minulosti jsem
pracoval dlouhodobě v zahraničí (Německo, Afrika), v roce 2003 jsem
pracoval jako konzultant EU na projektech
infrastruktury ISPA na Slovensku, dále působím jako stálý rozhodce při Rozhodčím soudu při AK a HK v Praze.
V létech 2010-2014 jsem pracoval jako
expert OSN na více projektech UNDP na
Balkánu a ve střední Asii, k.j. pro výběrová
řízení a podmínky FIDIC jako expert EBOR
na projektech v České republice. Reference
z přípravy projektů FIDIC ve Střední Asii (Tá-

džikistán, Uzbekistán, Kazachstán), Gruzii,
Egyptě, Mongolsku, Ruské federaci, Africe,
na Balkánu (Bosna a Hercegovina, Černá
hora, Srbsko), přípravy projektů FIDIC v ČR
a SR pro oblast dopravy, pozemního stavitelství, železnic a vodního hospodářství.
Jsem autorem více publikací a odborných
článků, jež se věnují problematice řízení stavebních projektů, zahraniční smluvní praxi
FIDIC a VOB a výběrovým řízením. V roce
2000 jsem publikoval knihu Vývoz stavebních prací a tendrová řízení, v dalších rocích
4 knihy s problematikou projektování, smluv
a cen v zahraniční stavební praxi.
Přínos pro projekt Svazkové školy vidím
zejména v zkušenostech při přípravě a realizaci projektů škol – řídil jsem již 2 projekty
škol v minulosti a stavbu dalších 2 škol řídím
teď - Psáry a Mníšek pod Brdy.
Děkuji, a nyní několik dotazů k přípravě
výstavby svazkové školy:
1) V červenci 2016 byly odhadované náklady
vyčísleny na 290 mil. Kč, a to měla mít škola
24 kmenových tříd a dvě sportovní haly.
Na podzim 2017 už se náklady odhadují na
330 mil. Kč, a to byla škola zredukována na
20 tříd a jednu halu. Umíte odhadnout konečnou sumu, za kterou bude možné školu
postavit a jaký bude podíl naší obce?
Odhad nákladů může vycházet pouze
z propočtu tzv. orientačních nákladů projektu pro ceny za m2 nebo m3 obestavěného prostoru. S upřesňováním projektových

prací se bude upřesňovat rovněž rozpočet
– skutečností ale zůstává, že i když statický
údaj Čes. st. úřadu uvádí nárůst od roku 2017
pouze o 1,5 % pro segment Pozemní stavitelství, tyto čísla jsou v reálu cca 15–25 %.
Odhadnout výši vítězné nabídky je tak zcela
nemožné, protože může být jiná, než propočet st. nákladů určených projektantem.
Kromě toho na trhu není – pokud je mi
známo – projekt takového rozsahu s použitím moderních technologií, aby se dala cena
srovnávat - projekt ZŠ Psáry je v běhu a čísla
nejsou oficiální. Náklady mohou být cca 340
mil. Kč a výše. S tím souvisí rovněž odpověď
na otázku o participaci jednotlivých účastníků. Pro optimalizaci nákladů pro využití např.
alternativních energií se proto bude provádět propočet každého řešení s ohledem
na pořizovací a provozní náklady takového
řešení.
2) Proběhlo výběrové řízení na projektanta
školy? Je možné našim čtenářům vítěze
soutěže představit a seznámit je s podobným projektem základní školy, kterou
v minulosti vyprojektoval?
Výběrové řízení ještě není uzavřeno, MěÚ
obdržel nabídky, jež se vyhodnocují. Nemůžeme proto zveřejnit údaje o průběhu nebo
výsledcích řízení.
Děkuji panu Olerínymu za jeho čas a těšíme se na další informace o tomto projektu.
Jan Horký
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Jarní brigáda
V březnovém čísle Zlatského občasníku byla
uveřejněna výzva všem občanům, kteří mohou přiložit ruku k dílu, aby přišli 21. dubna na
jarní brigádu a pomohli s přípravou plochy na
volnočasové aktivity. Sešlo se nás 11 a v akci
byly 3 motorové pily. Cílem bylo zpřístupnit obecní pozemek geodetům, aby mohli
v tomto prostoru vytýčit hranice budoucí veřejné zeleně a udělat výškové zaměření. Vyřezávání náletových dřevin a jejich vytáhání
probíhalo nepřetržitě až do 13 hodin. Ukázalo
se, že v těchto místech bývala skládka, a tak
dalším krokem logicky bude odvoz hromady
plechovek a dalšího odpadu. Obecní zastupitelstvo děkuje všem, kteří přišli a pomohli
zvelebit plochu u Dobročovického potoka.
Stanislav Novotný

VOLBY 2018 Jak, kdy a kde budou probíhat podzimní volby.
Volby do obecního zastupitelstva
– volební obvod Zlatá
Volby do obecního zastupitelstva se
konají ve dvou dnech, v pátek 5. října
2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 6. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00
hodin. V naší obci můžete vybírat ze dvou
kandidátek. Kandidáty máte přehledně (dle
abecedy) v přiložených tabulkách, data jsou
převzata z webových stránek Českého statistického úřadu, pokyny k volbám ze stránek Ministerstva vnitra. Volit může občan ČR, který
nejpozději v den voleb dovrší 18 let věku a má
trvalé bydliště v příslušné obci. Volič může
upravit hlasovací lístek jedním ze způsobů:
1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví
List1
sloupce před názvem volební strany pouze
jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandiKandidát
poř.
číslo

dátům této volební strany v pořadí dle
hlasovacího lístku v počtu, kolik činí
počet členů zastupitelstva obce, který
má být v obci volen.
2. Označit v rámečcích před jmény
kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany,
nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno.
3. Kromě toho lze oba způsoby, popsané
v předchozích bodech, kombinovat, a to tak,
že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta
další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých
jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným
kandidátům. Z označené volební strany je dán

Kandidátnílistina:
listina:SPOLEČNĚ
SPOLEČNĚ PRO
kandidátní
PROZLATOU
ZLATOU

příjmení, jméno, tituly

věk

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

2

Horký Jan

62

NK

BEZPP

technik

Zlatá

4

Jokešová Jana

41

NK

BEZPP

jednatel

Zlatá

Povolání

Bydliště

5

Kobylka Jan

40

NK

BEZPP

jednatel

Zlatá

7

Loučka Václav

71

NK

BEZPP

důchodce

Zlatá
Zlatá

6

Mezihorák Martin Ing.

33

NK

BEZPP

OSVČ

8

Petrus Lukáš Ing.

40

NK

BEZPP

OSVČ

Zlatá

1

Přibyl Luboš

53

NK

BEZPP

OSVČ

Zlatá

3

Rak Pavel Ing.

47

List1 NK

BEZPP

kriminalistický expert

Zlatá

9

Taitlová Hana

54

NK

BEZPP

pěstounka

Zlatá

Kandidátní
listina:
Změna pro
Zlatou
kandidátní
listina:
ZMĚNA
PRO
ZLATOU
Kandidát
poř.
číslo
2

příjmení, jméno, tituly
Černohous Josef Ing.

věk

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

42

NK

BEZPP

Povolání
vysokoškolský pedagog

Bydliště
Jablonné nad Orlicí

6

Holubová Hana Bc.

38

NK

BEZPP

zemědělská šlechtitelka

Zlatá

1

Hroníková Kristýna Mgr. Bc.

34

NK

BEZPP

státní úřednice

Zlatá

4

Klepáčková Tereza Mgr.

35

NK

BEZPP

pedagožka

5

Novotná Martina Bc.

52

NK

BEZPP

účetní

Zlatá
Praha 3

9

Petráček Robert

43

NK

BEZPP

kuchař

Zlatá

3

Petráčková Michaela

43

NK

BEZPP

účetní

Zlatá

7

Vaňhová Gabriela

40

NK

BEZPP

zástupkyně ředitele

8

Zamrazilová Martina Mgr.

36

NK

BEZPP

administrativní a sociální pracovnice

Zlatá
Dobruška

hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze
tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce.
Volič vloží hlasovací lístek ŠEDÉ barvy do
úřední obálky ŠEDÉ barvy. Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků
vloží volič tuto úřední obálku před okrskovou
volební komisí do volební schránky. NELZE
volit na voličský průkaz mimo místo trvalého
bydliště.
Volby do Senátu ČR
– volební obvod č. 41 – Benešov
Společně s volbami do obecního zastupitelstva proběhne 5. a 6. října první kolo senátních voleb. Volby fungují na většinovém
principu a bývají dvoukolové. Pokud nebude
zvolen senátor již v kole prvním (získá-li více
než 50% hlasů), bude se druhé kolo konat
o týden později. Volit může občan ČR, který
nejpozději v den voleb dovrší 18 let věku. Volební lístek není třeba nijak upravovat, stačí
ŽLUTÝ lístek s vybraným kandidátem vložit
za plentou do ŽLUTÉ úřední obálky a vhodit ji
do volební urny. LZE volit i na voličský průkaz
mimo místo trvalého bydliště.
Kandidáti pro říjnové senátní volby
v našem volebním obvodě:
Martin Šveda (Nezávislý)
Jan Borguľa (KDU-ČSL)
Jiří Švadlena (ANO)
Miroslav Křeček (SPD)
Terezie Radoměřská (TOP 09)
Ivan Cinka (KSČM)
Jiří Kozák (ODS)
Aleš Hemer (Soukromníci)
Zdeněk Hraba (STAN)
Petr Petržílek (ČSSD)
Petr Chaluš (Česká pirátská strana)
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Dětská hřiště v obci
Jistě jste zaznamenali, že hřiště na návsi
bylo z bezpečnostních důvodů uzavřeno.
Znalecký posudek ho bohužel odsoudil k likvidaci, bylo tedy demontováno a v nejbližších dnech bude nahrazeno novými hracími
prvky. Před možností jejich umístění bylo
nutné narovnat právní vztahy k pozemkům,
na kterých je umístěno. Některé zdánlivě
jednoduché věci bohužel zaberou více času,

než se na první pohled zdá. Nicméně, výroba herních prvků (skluzavky a houpadla) by
měla proběhnout v měsíci září, a tak pokud
bude hezké „babí léto“, tak si ho naše děti do
zimy ještě pěkně užijí.
Další připravované hřiště s místem pro
setkávání je připravováno pod obecní vodárnou. Výběrem prvků se zabývala paní
Jana Jokešová. U vodárny je jeden z mála
obecních pozemků, které svým umístěním
a velikostí umožňují instalaci herních prvků.
Teoreticky jsou pozemky přístupné z obou
hlavních částí obce, jsou mimo silniční komunikace a splňují legislativní podmínky pro
jejich umístění. Bohužel, zde opět narážíme
na právní vztahy k některým pozemkům,
především k těm přístupovým. Vlastníků je
tentokrát mnoho a dohoda s jedním bohužel
nestačí. Zdánlivě jednodušší přístup ze satelitu Zlatá I je ten komplikovanější. Domluva
s právním zástupcem vlastníka komunikací
už je ale na cestě, tak snad vše dobře dopad-

ne. Financování s vysokou dotací je řešitelné,
ale bez vyřešení přístupu bude projekt čekat,
a zatím se nedostane k hodnocení priorit.
O hřišti na nohejbal u cesty k lesu píše Jan
Horký v samostatném článku. Více proto najdete tam.

Pavel Rak

Pochod Praha – Prčice
Poslal Vás někdo „do Prčic“? Mohli jste si to
zkusit na jedné z akcí avizovaných v jarním
čísle Zlatského občasníku. Skupina výletníků z naší obce vyrazila na 53. ročník slavného dálkového pochodu 19. května. Vydali se
na 30 km dlouhou trasu z Petrovic u Sedlčan
spolu s asi 800 dalšími poutníky. Z naší party
zdárně všichni dorazili do cíle v Prčicích a následně zážitky z této akce zhodnotili v hospůdce u Hasičů. Doufáme, že příští ročník
pochodu přiláká více Zlaťáků.
Luboš Přibyl

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
pomalu nám končí HORKÉ LÉTO, jaké dlouho nebylo. Všichni víme, jak některé obce a města se potýkala s nedostatkem pitné vody
a museli dovážet vodu do místních vodojemů. Některé obce omezily dodávky vody a uzavíraly vodovodní řády.
Naše obecní vodárna stačila v tomto HORKÉM LÉTĚ zásobovat pitnou vodou celou naší obec a občané byli jen vyzváni k šetření
s vodou. K uzavírání vodovodního řádu nemuselo dojít. Jsem přesvědčen, že až se nám povede zkolaudovat již hotové dva hloubkové
vrty, tak v létě 2019 může být ještě více tropických dní a nocí. 
Václav Loučka
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Výlet do okolí – 14. dubna 2018
Velký nepřítel plánování je vždy počasí. Naštěstí jsem v objednávce uvedl „krásně“ a to
také bylo. V pátek jsem pro jistotu ještě provedl kontrolu klíčových míst, aby vše pěkně
vyšlo. Ráno jsem připravil placatici a slamák
a vyrazil s očekáváním vysoké účasti výletníků. Účast se potvrdila a řidič autobusu z Třebohostic do Úval tolik lidí v sobotu docela určitě ještě nikdy nevezl. V Úvalech na nádraží
jsme s vidinou parného dne doplnili batůžky
lahvemi s vodou a vyrazili do divočiny. Listy
teprve začínaly svůj růst, což nám umožnilo
neztratit vizuální kontakt a nepoztrácet se
i s tak nesourodou skupinou výletníků všech
generací. První zastávka u menhirů velí vytáhnout svačiny. To prostě k výletu patří, bez
ní by to nebylo ono . Kolem je spousta laviček a kameny nejsou uměním, ale především
herním prvkem. Tedy lézt je dovoleno a děti
jsou nerozbitné.
Alej úvalských dětí od loňska zase povyrostla a cedulky se jmény v Úvalech narozených dětí už vzal čas. Na konci cesty ční do
výšky rozhledna a lákala nás nahoru. Někteří
výletníci letěli nahoru jako vítr a jiní zas usoudili, že vysoko už jsou dost a v klidu pročítali
informační tabule. Při vyhledávání dalších
atrakcí, kterými si výlet zpestřit jsme zjistili,
že rozhledna jde mírně rozhoupat. Ne všem
se to ovšem líbilo. Nahoře jsme potrénovali orientaci v prostoru a vytyčili si další postupové tábory. Kolem Mlýnského rybníku
a potoku Výmola jsme seběhli na náměstí Arnošta z Pardubic. Krátce jsme se občerstvili
v cukrárně i hospodě, v obchodě vybrali všelijaké buřtíky a utíkali pryč z města.
Kolem sochy sv. Donáta proběhla od loňska spousta změn. Vyšlapané pěšinky se
změnily v široké cesty se zpevněným povrchem, náletové dřeviny musely ustoupit
a spousta jejich zbytků nám posloužila jako
topivo do ohně. Původní ohniště sice muselo
výstavbě ustoupit také, ale podle hesla „táborník si poradí“ jsme si našli jiné. Sice tu chybí nějaká lavička, v tom jsme ve Zlaté dál, ale
uvedené heslo platí i zde. Les ani pole jsme

nezapálili a čas velel k pokračování. Nacpaní
jsme se v restauraci U Vacků ve Škvorci už jen
mihli a pěšina přes pole do Třebohostic a Zlaté už utekla vlastně sama. Byl to fajn den, těším se na příště. Budu si ho pamatovat rozhodně déle, než kdybych jen sekal trávník…
Pavel Rak
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Chcete si také zahrát nohejbal?
Díky několika „dobrovolníkům - nadšencům“
pro míčové hry, se nám podařilo s minimálními náklady v polovině června vybudovat
travnaté hřiště pro nohejbal, a to jako součást prostoru pro volnočasové aktivity, které se nachází v bezprostřední blízkosti cesty
k Babickému lesu. Stačilo „jenom“ upravit
motorovou pilou vzrostlé švestky mezi silnicí
a budoucím hřištěm, pásmem odměřit „přiměřené“ rozměry hřiště, zabetonovat dva
sloupky, natáhnout síť a šlo se na věc. Následovalo několik napínavých nohejbalových zápasů nadšených začátečníků, ve kterých šlo
vždy o jedno … o vítězství … (ve skutečnosti,
většinou hráči poraženého mužstva hradili
náklady k doplnění tekutin na terase hospody
v Třebohosticích v rámci dodržováním pitného režimu …).

To nám ale za pár zápasů bylo málo, chtěli jsme se poměřit ve svém nohejbalovém
umění i mimo hranice našeho katastru, tedy
i na „cizím“ hřišti. Jako nejbližší možnost
uspět i na „mezinárodním“ poli, se jevila nabídka, od organizátorů turnaje z nedaleké
třebohostické osady Old Wanderers. No to je
tedy příležitost!
Od té doby naše sportovní úsilí směřovalo k jedinému cíli, co možná nejvíce se zlepšit v technice a dovednostech hry nohejbal

a naše umění předvést všem 6. 7. 2018 na
oblastním „Turnaji neregistrovaných hráčů
nohejbalu“, který uspořádali na dvou kurtech
lesního nohejbalového stadionu osadníci
z Old Wanderers. Na turnaj jsme všichni (tj. 6
zlaťáků – dvě družstva) dorazili včas a v dobré náladě a kondici. Oblékli jsme úplně nové
dresy s hrdým nápisem našeho týmu „Zlaté
kecky“ a na zádech číslo, které si nikdo z nás
nemohl vybrat ani vymyslet, prozrazovalo totiž na každého z nás jeho věk.
Nejdříve to vypadalo, že na turnaj nastoupíme jen v jednom mužstvu, ale účast
byla tak hojná, že jsme nakonec nastoupili
v sestavě za Zlatou rovnou se dvěma týmy.
Po prvním zápasu jsme ještě popřeházeli
obsazení v jednotlivých týmech, abychom
byli více vyrovnaní , a pak už jen vyhrávali zápasy. Turnaj byl rozdělen do dvou skupin, ze
kterých následně postupovaly nejlepší týmy
systémem vyřazovacích zápasů až do finále.
Do závěrečných bojů se nakonec podařilo
i postoupit jednomu našemu týmu, a mohli

tedy bojovat o první místo. Asi nemá význam
do podrobností komentovat výsledky zápasů
obou týmů „Zlatých kecek“. Podstatné je, že
jsme se všichni na kurtech vydali ze všech sil,
propotili jsme ty krásné rudé dresy, dodrželi
jsme pitný režim, navázali jsme kamarádství
s hráči ostatních družstev. Podstatné bylo, že
se nikdo z nás nezranil.

A výsledková listina? Elitní mužstvo „Zlaté
kecky A“ (ve složení Martin Mezihorák, Standa Novotný a Pepa Skoupý) skončilo celkově
na 6. místě, a hráči „B týmu Zlatých kecek“
(ve složení Pavel Rak, Petr Holgye a Jan Horký) si odnesli hodnotné ceny za hezké 10.
místo v turnaji.
Do pozdních nočních hodin byly slyšet
trampskou osadou Old Wanderers vášnivé
diskuze nad průběhem napínavých zápasů, úvahy o termínu příštího turnaje či zpěv
a zvuk kytar místních trampů a osadníků.
Tímto článkem bychom, mimo jiné, chtěli
poděkovat všem, dnes již snad kamarádům
z chatové osady Old Wanderers, a to za vřelé
přijetí do jejich společnosti, za příjemné prožití celého dne hrou v nohejbal, za vynikající
speciality z jejich grilu a udírny, za studené
pivo, za předané poháry a věcné ceny, za srdečnost, za objednávku pěkného počasí … no
prostě za všechno!
Děkujeme, Zlaté kecky.
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Opakované veřejné projednání
upraveného návrhu územního plánu
Ve středu 1. srpna se konalo opakované veřejné projednání upraveného návrhu územního plánu (dále jen ÚP) naší obce. Jednání
zahájil v 18:02 starosta obce, pan Luboš Přibyl, a po něm přednesl krátké úvodní slovo
zastupitel pan Ing. Lukáš Petrus. Těžištěm
jeho vystoupení bylo několik čísel, na kterých
prezentoval další rozvoj v naší obci. Dle jeho
vyjádření se navýší počet obyvatel na dvojnásobek, protože projednávaný upravený návrh ÚP počítá s výstavbou dalších 171 domů.
Pan Ing. Petrus také zdůraznil, že se nechce
zabývat minulostí, která nějaká byla a nedá
se změnit, ale hlavně připomněl, že upravený
návrh ÚP upravuje podmínky využití území,
nikoli umísťování staveb, a týká se jen ploch,
kde došlo ke změnám od minulého veřejného
projednání, tedy zejména ploch „V Čertáku“ ,
SO4 a některých dalších.
Vlastní projednávání uvedla za pořizovatele paní Ing. Renata Perglerová, která
v úvodu připomněla, že tvorba ÚP obce Zlatá byla dlouhým a složitým procesem, který
ještě nějaký čas potrvá. Vždyť první usnesení
obecního zastupitelstva o zahájení procesu pořízení ÚP bylo z prosince 2006 a práce
na této první verzi ÚP skončily v roce 2008
zamítnutím návrhu zadání ÚP. Návrh byl následně přepracován, byly průběžně zapracovávány připomínky, stanoviska dotčených
orgánů a organizací i spousta námitek a připomínek vlastníků pozemků v katastru obce
Zlatá a občanů. K dalšímu zdržení došlo i odchodem paní Ing. ak. arch. Matějkové a stěhováním pracoviště úřadu územního plánování ORP Brandýs nad Labem–Stará Boleslav.
Upozornila přítomné zastupitele i občany, že
připomínky bylo možno podávat už 30 dní
před dnešním opakovaným veřejným projednáním a lhůta běží ještě 7 dní po tomto
opakovaném veřejném projednání. Krátkým
vystoupením se představil i druhý zástupce
pořizovatele, pan Ing. Jan Drahota, a zdůraznil, že připomínky musí mít písemnou formu
a mohou se týkat jen částí ÚP, ve kterých došlo ke změnám od minulého veřejného projednání. A jak byly vypořádány připomínky
z předešlých etap procesu schvalování ÚP, si
může každý přečíst ve zveřejněné příloze č. 1
odůvodnění ÚP. Jako třetí dostala slovo i paní
Ing. arch. Daniela Binderová, zástupce zhotovitele ÚP. Ta přítomným občanům představila
dva výkresy. Velký „Hlavní výkres“, který byl
umístěn nade dveřmi na terasu a jeden menší „Rozdílový výkres“, který nechala kolovat.
Dále zdůraznila, že územní plán má i textovou část, která se skládá ze tří svazků, výroku, odůvodnění a přílohy č. 1 odůvodnění, ve
které jsou vypořádány námitky a připomínky
doručené k prvnímu veřejnému projednání. Znovu zrekapitulovala plochy, kterých se

změny týkají a vysvětlila, že v textové části
jsou nově doplněny požadavky na územní
studie či dohody o parcelaci.
Po tomto úvodu pořizovatele i zpracovatele otevřel pan starosta diskuzi. Jako
první se přihlásil pan Kobylka s dotazem,
zda navrhované zastavitelné území (ohraničeno stávající i plánovanou výstavbou)
umožní příchod nového developera a ptal se
na možnost rozšíření zastavitelných ploch
směrem k obci Sluštice. Na jeho dotaz mu
pan Ing. Petrus odpověděl, že projednávaný návrh ÚP neznamená stavební uzávěru,
je to jen vymezení zastavitelného území
s příslušnými regulativy, a do budoucna není
vyloučena změna ÚP. Odpověď panu Kobylkovi dala i paní Ing. arch. Binderová vysvětlením zásad ochrany půdního fondu s tím,
že všechny pozemky na západ od obce jsou
půdy nejvyšší bonity, a jejich zastavění je
možné jen z titulu veřejného zájmu. Několik
krátkých dotazů k vysvětlení pojmů „na rozhraní“, „plánovací smlouva“ a „územní studie“ poté vznesla akad. mal. paní Šabóková.
S odpověďmi od zpracovatelů ÚP byla spokojena, protože její námitce/připomínce týkající se změny využití jejího pozemku bylo
vyhověno – OV1 byla změněna na SO40.
Další dotaz měl pan Hrabý: „Kdy budou vypořádány připomínky z 2. 8. a proč jsou v ÚP
nadále zmiňovány některé nereálné věci,
například transformátor, nadzemní vedení
a jiné nesrovnalosti, a kdy se dozvíme, jak
byly naše připomínky vypořádány“? Odpovězeno mu bylo, že změny, ke kterým došlo
v obci od prvního veřejného projednání ÚP
do současnosti (např. odpojení trafostanice,
odstraněné nadzemního vedení elektrické energie a telefonních linek) budou ještě
zaktualizovány. Vypořádání připomínek se
promítne do návrhu ÚP, případně budou
objasněny při dalším veřejném projednání,
a v úvodu zmiňované připomínky nemohou
být z 2. 8., protože to bude až zítra, ale z 2. 7.,
a budou tedy řádně vypořádány. Další dotazy a připomínky měli paní Mgr. Bc. Hroníková, paní Bc. Holubová a pan Ing. Černohous
a týkaly se individuálního řešení likvidace
odpadních vod (domovní ČOV, žumpy) pro
plochy smíšené obytné zástavby jižně od
silnice II/101 a plochy SO 33 až SO 39. Těžištěm následné diskuze byla právě otázka
kanalizace. To, že je situace okolo kanalizace
v současnosti velmi komplikovaná, a že požadavek na připojení všech ploch bez výjimky by znamenal nemožnost výstavby v plochách, kde dnes kanalizace není, postupně
vysvětlovali Ing. Petrus a pan Kobylka. V závěru této debaty navrhnul pan Horký jako alternativu k jímkám domovní čističky odpadních vod. S požadavkem paní Hroníkové, aby

byl v ÚP definován termín, do kdy se budou
muset i tyto plochy s výjimkou připojit ke
kanalizaci, nesouhlasila paní Ing. Perglerová
s tím, že návrh ÚP nemůže obsahovat žádné
lhůty. Dále se paní Mgr. Bc. Hroníková ptala,
proč příprava ÚP trvala tak dlouho. Dle jejího názoru není omluvou ani stěhování příslušného pracoviště ani personální změny
na straně pořizovatele, a že si to jako státní
úředník ve svém zaměstnání neumí představit. A dodala, že stížnost na průtahy ze
strany pořizovatele zaznamenala i ze strany
zastupitelů, konkrétně od pana Ing. Petruse
a pana Ing. Raka. Diskuze na toto téma byla
rychlá a stručná. Pan Ing. Drahota vysvětlil,
že agendu ÚP převzal od 1. 1. 2018 a veřejné projednání v srpnu téhož roku je kladným
výsledkem jeho usilovné práce, což potvrdila
i paní Ing. Perglerová, ze strany pořizovatele
tedy k žádnému zpoždění nedošlo. Pánové
Ing. Petrus a Ing. Rak prohlásili, že si na práci
pana Ing. Drahoty nestěžovali. Připomínku,
že nevidí žádné centrum obce, jen zastavěnou plochu a málo veřejné zeleně vznesla
paní Bc. Novotná. Na to reagovala paní Ing.
arch. Binderová vysvětlením kompromisu
mezi hranicí možného a hezkého, jinak řečeno, vyvážení mezi plochami veřejné zeleně a zastavitelnými plochami. K tomu měla
doplňující dotaz paní Mgr. Bc. Hroníková, přičemž citovala úkoly politiky územního rozvoje ČR a priority územního plánování kraje.
Paní Ing. arch. Binderová vysvětlila, že cílem
je jasné vymezení a rozlišení území k zástavbě a volné krajiny. K problému zastavěných
ploch se vyjádřil i pan Loučka poznámkou, že
původní developer ve Zlaté I nechal zastavět pozemky až k potoku, a nezbyl tak žádný
prostor pro cestu podél potoka.
Po hodině se v horkem rozpálené místnosti diskuze chýlila ke konci a probírali se
připomínky k plochám SO12, SO21 a SO22,
které měli paní Bc. Holubová, pan Ing. Černohous a pan Sovička. Na všechny postupně
paní Ing. arch. Binderová odpověděla. Protože se i tyto připomínky, mimo účelových komunikací, týkaly i veřejné zeleně, inspirovaly
paní akad. mal. Šabókovou k hezkému návrhu, jak trošku posunout problém nedostatku
veřejné zeleně. Použila číslo z úvodu projednávání návrhu ÚP, tedy že je v obci asi 500
obyvatel a navrhla, aby každý věnoval 20 tisíc
korun do fondu, ve kterém by se takto veřejnou sbírkou nashromáždilo dost finančních
prostředků, aby bylo možné vykoupit za reálnou cenu dostatečně velký pozemek pro
veřejnou zeleň. Návrh se setkal s kladnou
odezvou, avšak s výhradou, že veřejné sbírky
může pořádat jen obec nebo jiná právnická
osoba se sídlem v ČR. Podporu tomuto návrhu vyjádřil pan Ing. Petrus, který prohlásil, že
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v případě realizace zaplatí i za 10 rodin. Krátce před půl osmou padla poslední poznámka
od paní Mgr. Bc. Hroníkové ke kapitole 4.2.2
o nových vrtech. Její návrh na aktualizaci
zdrojů pitné vody bude do ÚP zapracován.
Když hodiny odbyly 19:25, prohlásil pan starosta diskuzi za ukončenou.

Poděkoval hostům z úřadu územního
plánování ORP Brandýs nad Labem–Stará
Boleslav, zástupci zpracovatele z firmy Kadlec K.K. Nusle spol. s r.o. i všem občanům
a veřejné projednávání upraveného návrhu
ÚP ukončil.

Poznámka redaktora: děkuji všem účastníkům diskuze, že jednání bylo konstruktivní,
klidné, věcné a probíhalo dle pravidel slušného
chování. To mi umožnilo tuto událost zachytit
v písemné formě pro budoucí generace…
Stanislav Novotný
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Čarodějnice
ve Zlaté
2018
Jako již tradičně se 30. 4. 2018 pořádali v naší
obci Čarodějnice. Letos nám počasí opravdu přálo a před sváteční odpoledne pro děti
i dospělé se vydařilo. Přes 20 dětí a více jak 50
dospělých se těšilo na opékání buřtů a dobré pivko od našeho dvorního dodavatele
a souseda z rodinného mini pivovaru Gwern.
Se Šárkou Kučerovou jsme naplánovaly pár

soutěží pro děti a zapojily i ostatní maminky
a tatínky do organizace. Když jsme naše děti
dostatečně zabavily , zbyl nám prostor i pro
dospělácké soutěže. Tentokrát ve složení
ženy proti mužům. Soutěží bylo několik, jak
na zručnost, tak na poznávání chutí a rychlost v pití minerálky či piva z kojenecké lahve.

List1
Musíme uznat, že muži byli lepší. A proto se
těšíme na příští rok, kde opět porovnáme síly.
:) Přeji Vám krásné dny a těším se s Vámi na
setkání 22. 10. 2018 při oslavách 100 let republiky.
Jana Jokešová

Kalendář
akcí
Kalendářpodzimních
podzimních akcí
22. 9.

Oslavy 100 let republiky ve Zlaté

28. 9.

Cyklovýlet

OBECNÍ ÚŘAD ZLATÁ – KONTAKTY

5.–6. 10.

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.

12.–13. 10.

Volby do obecního zastupitelstva a Senátu ČR
Druhé kolo senátních voleb

20. 10.

Drakiáda

27. 10.

Regionální slavnost 100 let republiky ve Škvorci

17. 11

Soutěž o nejlepší bramborák

2. 12.

Rozsvícení vánočního stromu

