Zlatský Občasník
Podzim / 2014

Občasný informační zpravodaj obce Zlatá

Vážení čtenáři, milí spoluobčané,
od posledního čísla Zlatského občasníku
uplynulo téměř půl roku. Za tu dobu se mnohé
událo. Děkujeme všem, kteří se aktivně podílí
na životě v obci – staví přístřešky, organizují dětské a podobné dny, zúčastnili se jarní
brigády. Provedli jsme úklid obce a pokročili
v opravách vodovodního řadu ve staré části
obce. Během léta se podařilo vyměnit několik šoupat a osadit požární hydrant. Současně
s touto opravou byl proveden i proplach řadu
a byly získány další praktické zkušenosti, které bude možno použít i pro zlepšení kvality
vody v nové zástavbě. To však nelze realizovat
bez souhlasu a součinnosti majitele vodovodu. Hrozící zastavení provozu ČOV a následné převzetí jejího provozu v rámci „veřejné
služby“ obcí dostatečně ukázalo, kdo měl být
majitel a provozovatel infrastruktury. V tomto čísle je tématu ČOV věnován samostatný
článek.
Podařilo se také získat územní rozhodnutí
na chodník v horní části obce, dalším krokem
bude získání stavebního povolení – nyní probíhá výběr dodavatele stavby a osadit na hřišti nové houpačky pro děti. Proběhl i „Dětský
den / Posvicení“, kterému bude v tomto čísle
věnován samostatný prostor. Ke zjištění zájmu občanů o potřebách sportovních či kulturních aktivit je v tomto čísle vložen anketní
lístek. Budeme rádi, když lístek vyplníte a vhodíte do schránky na obecním úřadu.
Po čtyřech letech nás v říjnu čekají komu-

nální volby, a jelikož je toto číslo Zlatského občasníku posledním před jejich konáním, přinášíme vám v něm informace a statistiky o minulých volbách a počtu obyvatel v naší obci.
Samostatnou přílohou tohoto čísla je volební
program a seznam kandidátu do obecního zastupitelstva. Jen podotýkáme, že náklady na
tisk volební přílohy uhradili kandidáti a nezatížilo to obecní pokladnu.
Že se na hřišti k lesu rodí nový altánek asi
nemusím připomínat. Děkujeme všem, kteří se na jeho výstavbě podílejí a doufáme, že
nám bude mnoho let poskytovat zázemí před
nepřízní počasí. Uvnitř čísla najdete několik
fotografií z jeho výstavby. Dále v zářijovém
čísle občasníku najdete informace o historii
i součastnosti naší vodárny a o činnosti sboru
dobrovolných hasičů. .
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Přejeme pěkné čtení.
					
Zastupitelstvo obce Zlatá

Dětský den
posvícení
20. září 2014 připravila obec
Zlatá ve spolupráci s SDH den
plný her...
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Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů je ve Zlaté jediný
činný spolek v obci. Pracuje pro obec a reprezentuje obec na různých akcích doma i v okolí.
Mezi jeho další aktivity patří i účast na soutěžích v požárním sportu, kde dokazuje letitou
souhru svých členů a dosahuje tak výsledků,
které řadí po dlouhá léta SDH Zlatá na první
příčky. Důkazem toho jsou diplomy, poháry
a ocenění. Některé si můžete prohlédnout v
místní hospůdce, která má po dlouhé době
zase příznivou otevírací dobu.
Není to jen sport, je to především ochota
dělat něco společně, a najít si trochu volného
času, který věnujete ostatním a obci.
Jedním z příkladů práce sboru je organizace a následné provedení preventivních opatření po dlouho trvajících deštích na přelomu
května a června 2013. Stoupající hladina Dobročovického potoka nás nenechala klidnými.
Jako důležité preventivní opatření bylo pročistit koryto potoka směrem od nádrže, aby
voda mohla rychleji odtékat a nehromadila se.
Koryto nebylo zanesené jen od naplavených
dřevin, vodě v průtoku bránily uměle vytvořené přechody přes potok i drobná přehrazení
pro čerpání vody k přiléhajícím zahrádkám.
Voda se většinou v těchto místech hromadila
o zaklíněné překážky, které svým větším průtokem sebrala ze břehů a vylévala se z přirozeného koryta. Odstraňování těchto zátarasů

v tak velkém proudu je poměrně náročné.
U některých obyvatel se čerpala voda ze sklepů a garáží. Následně byla stanovena i protipovodňová hlídka, která držela pohotovost
24 hodin. Hrozba povodně v obci po několika
dnech ustoupila.
Chtěli bychom touto cestou požádat majitele přilehlých pozemků v okolí toku Dobročovického potoka, aby věnovali čistotě břehů
větší pozornost. Být trochu ostražitější, vyhodnotit možné následky, třeba toho trámku
co si hodím přes potok, když už tři dny intenzivně prší. Pokusit se odstranit vše s předstihem, kdy je tok potoka ještě klidný. Jde především i o Vaše pozemky a nemovitosti, které
se mohou následně vodou poškodit.

V letošním roce bylo i mnoho příležitostí
jak přiložit ruku k dílu a pomoci obci. Na většině z nich se hasiči aktivně podílei. Byl ti například dětský den 20. 9. 2014.
Dobrovolní hasiči ze letos zůčastnili i několika závodů v požárním sportu. Letošním
nejnovějším výsledkem je třetí místo mužů
starších v soutěži okrsku č. 6. v Čelákovicích
ze dne 6. 9. 2014.
Rádi v našich řadách přivítáme i zájemce
z nové zástavby o členství ve sboru.
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Jak ty kaly vodu kalí?
Redakce občasníku položila panu Loučkovi,
pověřenému obecním úřadem dohledem nad
provozem čističky, několik dotazů:
Když jste čističku přebíral do své péče, v jakém byla stavu?
Nejdříve bych to uvedl na pravou míru.
ČOV jsem nepřebíral já, ale obec za asistence
policie. Stav ČOV byl žalostný. Před čističkou
byly zapáchající neodvežené schrabky a nepořádek uvnitř budovy. Po dohodě s panem
starostou Přibylem jsem byl pověřen, abych
dohlížel na řádný chod a provoz ČOV. Byli jsme
zaškoleni a poučeni jak ČOV udržovat a provozovat.
Jaká technologie je pro čištění odpadních
vod použita?
Čištění odpadních vod probíhá biologickým způsobem. V pravidelných intervalech je
nádrž provzdušnována, aby se bakterie množily a požíraly biologický odpad
Co přináší kanalizační potrubí a jaké jsou
s tím problémy?
Hrubé nečistoty zachycuje nerezový koš
a každý den se musí čistit. Občané by do kanalizace neměli házet igelitové pytle, pleny,

hadry, střepy, polystyren atd. Myslím si, že si
někdo dělá z kanalizace popelnici a kontrolní
šachtou vhazuje tyto věci.
Jaká je, dle Vašeho názoru, kvalita vody
vypouštěné do Dobročovického potoka?
Kalí to jeho vodu?
Kvalita vody vypouštěná do Dobročovického potoka je podle pravidelných odběrů
a kontrol vzorků dobrá. Jestli někdo kalí ve
Zlaté vodu, tak to zcela určitě není ČOV :-).
Děkujeme panu Loučkovi za odpovědi na
naše otázky a přejeme zdar v jeho práci.
					
		
Redakce
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Vodárna, její historie
a současnost
Vodárna byla postavena
pro potřeby armády v roce
1960. Voda byla dodávána do
vojenského objektu v obci
Hradešín a sloužila k chlazení tamních vysílačů. S koncem studené války a změnou
technologie armáda tuto
potřebu neměla a vodárnu předala tehdejšímu JZD
Sluštice.
V roce 1985 převzala vodárnu obec Zlatá. Na začátku
90. let byl v obci vybudován
vodovod a vodu z vodárny
využívaly zejména domácnosti v horní části obce směrem na Sluštice. Odběr byl
malý a kvalitou vody se nikdo moc nezabýval, protože
většina domů v obci využívala vlastní studny.
Změna nastala s novou výstavbou, kdy tehdejší obecní zastupitelstvo umožnilo napojení zastavované lokality na obecní vodárnu
k zajištění technologické vody potřebné pro
výstavbu. V roce 2006 vydal tehdejší pan
starosta (Hrabí) souhlas s napojením satelitu
Zlatá I. na tuto distribuční síť, která měla zajistit dodávku „pitné vody“. Postupem času se
ze stavebníklů stali obyvatelé a požadavky na
kvalitu vody začaly stoupat. Po volbách v roce
2006 se nově zvolené zastupitelstvo začalo
problémem zajištění pitné vody intenzivně
zabývat a dne 17. 7. 2009 obec na zasedání
zastupitelstva rozhoduje o tom, že zajistí pitnou vodu do konce roku 2009. To se také podařilo a dne 2. 12. 2009 vydává Krajská hygienická stanice, na základě rozborů, stanovisko,
že voda je pitná.
Od té doby proběhlo nespočtet jednání
s mnoha společnostmi o pronájem či prodej
potřebné technologie na úpravu vody, nako-

nec vše skončilo na zamítavém stanovisku
Povodí Labe, které nepovolilo vypouštění odpadní vody z úpravny do recipientu potoka.
Začalo tedy další jednání o pořízení jiné
technologie (reverzní osmóza), bohužel jednou tak drahé, než původně navrhovaná
technologie. Byl vypracován projekt úpravny
a projekt rekonstrukce vlastní budovy a dne
19. 9. 2014 bylo vydáno stavební povolení
na budovu, které bylo následně prodlouženo
rozhodnutím z 28. 7. 2014 na další dva roky.
V prosinci roku 2013 bylo vydáno vodoprávním úřadem povolení na technologickou část
úpravny.
V současné době máme vše potřebné, co
se legislativy týče, a usilujeme o získání dotace na rekonstrukci budovy vodárny i technologie. Předpokládané náklady dosahují výše
téměř 4 miliony korun. Zároveň (již dlouhou
dobu) čekáme na rozhodnutí kompetentních
orgánu o úpravě vztahů provozovatelů obou
vodovodů v naší obci.
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Statistické přehledy obyvatel
naší obce, minulé volby...
Ministerstvo vnitra ČR evidovalo k 1. 1. 2012
v naší obci celkem 211 obyvatel včetně 5 cizinců. V současnosti je to už 264 obyvatel,
z toho 200 voličů. Počet osob skutečně žijících v obci je ale výrazně vyšší. Podle kvalifikovaného odhadu žije jen v novostavbách „Zlatá
I“ 225 osob. Přihlášeno k trvalému pobytu je

přibližně 55% skutečně bydlících. Příspěvek
státu obci na obyvatele je přibližně 7000,- Kč.
Celkové příjmy obce v roce 2013 byly přibližně
2,6 mil Kč. V porovnání s tím je 0,7 mil. za nepřihlášené obyvatele docela významné číslo.
Neroste ale jen obec Zlatá, obdobný vývoj je
i v širším okolí.

Některé údaje o okresu Praha – východ :

Počet obyvatel

2002

2004

2006

2008

2010

2012

108025

113091

121085

135484

146403

155588

18 ‰

28,5 ‰

30,3 ‰

58,4 ‰

29,7 ‰

21,7 ‰

39,5

39,6

39,4

38,7

38,3

38,3

Přírůstek stěhováním
Průměrný věk

Vzhledem k blížícím se volbám je vhodné připomenout i volby v předchozích obdobích.
Členů
zastupitelstva

Zapsaní
voliči

Vydané
obálky

Vol. účast
v%

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

1998

9

59

51

86,44

51

432

2002

9

63

51

80,95

51

401

2006

7

75

71

94,67

71

441

2010

7

133

125

93,98

125

875

2014

7

200

?

?

?

?

Z tabulky je patrná vysoká volební účast, která se nepatrně zvýšila v období řešení výstavby (od
2005). Nárůst počtu voličů je nepřehlédnutelný.
Výsledky voleb podle kandidátních listin:
Kandidátní listina

Hlasy abs.

Hlasy v %

Počet
kandidátů

Počet
mandátů

1998

SNK Zlatá

432

100

9

9

2002

SNK Zlatá

401

100

9

9

2006
2010

SNK Zlatá

246

55,78

6

4

Za starou Zlatou

195

44,22

9

3

SPZ – společně pro Zlatou

711

81,26

9

6

Za zdravou Zlatou

164

18,74

7

1

Další detaily voleb včetně složení osob na kandidátkách lze najít na www.volby.cz.
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Altánek na hřišti u lesa
Přinášíme fotoreportáž z výstavby altánku na hřišti u lesa....

V sobotu 27. září byla na hřišti u lesa zahájena montáž přístřešku. Předcházela jí příprava
krovu na zahradě u pana Loučky, který nosnou
konstrukci vyrobil. V následující etapě bude

doplněna střešní krytina a zábradlí. Obecní
zastupitelstvo děkuje všem, kteří se na přípravě i výstavbě podíleli.
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Hřebenová doplňovačka
1.

2.

V

3.

4.

V

K

5.

6.

V

K

7.

8.

V

K

9. 10.

V

K

K

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ten kdo vyhrál
Mužské jméno
Vodní lasicovitá šelma
Občan Turecka
Nádoba na vodu
Podlahová krytina
Docela hic
Turecká dýmka
Opak vnitřku
Původní obyvatel Mexika

Obyvatelka naší obce je v každém věku ... viz. Tajenka.

VÝROBA DŘEVĚNÝCH KAZET, TUBUSŮ,
ODKLÁDACÍCH DESEK, KRABIČEK NA MEDAILE,
ŠPERKOVNIC, KAZETY NA SPORTOVNÍ POHÁRY

WWW.DREVENEKAZETY.CZ
Lenka Štefková
Zlatá 110
tel.: 604 905 487

PORADKYNĚ PRO VÝŽIVU
A ZELENÉ POTRAVINY
(mladý ječmen a řasa
Chlorella Green Ways)
Darina Dvořáková
Zlatá 129, tel.: 778 013 227

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: OÚ Zlatá, zlatskyobcasnik@email.cz
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Tísňová telefonní čísla
Hasiči
150
Sanitka
155
Policie ČR
158
Tísňová linka
112

