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V polovině října se konala tradiční
„Drakiáda“, více informací v článku
na straně 12.

Vážení spoluobčané, tentokrát jsme se, obrazně řečeno, rozjeli se zápisníkem a tužkou
na Městský úřad v Úvalech, kde již na nás čekala projektová manažerka paní ing. Veronika Macková. Důvodem naší návštěvy bylo položit paní manažerce několik všetečných
otázek na téma „Co je nového a kam se posunuly práce na projektu výstavby Svazkové
školy v Úvalech“.
pokračování na straně 2

Minulý víkend proběhla každoroční
soutěž o nejlepší bramborák. Kdo
zvítězil? To se dozvíte na straně 10.
U vodárny se rodí oplocení nových
vrtů. Informace o vodě, vodárně
i problematice dotací na její opravu
přináší série článků na stranách 6–7.

Už jste navštívili Babický lesopark?
Průvodcem Vám bude článek na straně 4.

Ve staré části obce proběhlo přeložení elektrických kabelů ze sloupů do země.
Článek o této akci nejdete na straně 3.
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pokračování ze strany 1
Doslovný přepis našeho rozhovoru Vám
přinášíme níže.
1. Co vedlo ke změně umístění „Svazkové
školy Povýmolí“ z původního místa na levé
straně od komunikace Škvorec – Úvaly na
nové místo (vpravo od zmíněné komunikace)?
Důvodem přemístění projektu byla skutečnost, že proti stavbě školy na vybraném
místě (které bylo z našeho pohledu i o něco
krajinně hezčí) se postavili majitelé domů
v sousední zástavbě. Hrozilo, že by pokračování územního a stavebního řízení zatížily
právní spory, což by mohlo fatálně ohrozit
termín realizace školy. Zvolili jsme tedy cestu
menšího rizika a změnili umístění svazkové
školy.
2. Jaké nové výhody má změna umístění
svazkové školy, v čem se liší, popř. jaké jsou
přednosti změny umístění vůči původnímu
umístění?
Výhody nejsou v podstatě žádné, na druhou stranu ale mohu říci, že ani nevýhody. Je
to ekvivalentní pozemek. Nákladově je stavba také na obdobné úrovni.
3. Jaká jsou potenciální rizika spojená
s „novým“ umístěním Svazkové školy
Povýmolí?
V souvislosti s umístěním svazkové školy
je potřeba řešit několik problémových bodů.
V první řadě je to vyrovnání mezi městem
Úvaly a developerem, kterému tyto pozemky nyní patří. Podle původních plánů
měl v těchto místech postavit novou školu
developer, ale podstatně menší (celkem 5
kmenových tříd) a až někdy po roce 2030.
Fakticky tedy nevymahatelný závazek.
Takže to je první problém k řešení – město
zprostí developera jeho závazků a ten zase
poskytne městu Úvaly pozemek pro svazkovou školu. Druhým problém jsou přeložky
sítí – v první řadě radiového komunikačního
paprsku Českých radiokomunikací, potom
vedení ČEZu a naopak přivedení plynu, vodovodu, kanalizace a vybudování příjezdové
cesty. Tyto náklady budou stát celkem cca
35 milionů Kč, část z nich ponese svazek
a větší část developer. Přesné rozdělení
nákladů je nyní předmětem jednání. Třetím
problémem je nutnost koordinovat jednotlivé části výstavby od dokumentace až po
samotnou realizaci s developerem, který
v dané lokalitě staví.
4. Liší se nový projekt budovy školy jako
takové (umístění „vpravo“) od původního
již hotového vypracovaného projektu či
studie svazkové školy?
Říká se, že všechno zlé je pro něco dobré.
Projekt školy jsme museli upravit pro podmínky nového pozemku. Troufnu si říci, že je
dopracovanější a provozně i architektonicky
lepší. Ostatně, stačí se podívat na webové
stránky města Úval nebo na Vaší radnici, kde
jej máte k dispozici.

5. V jakém stádiu je zpracování projektu
a zpracovává jej původní firma – AF Atelier
s.r.o.?
V současné době probíhá příprava projektové dokumentace a podkladů pro vydání
územního rozhodnutí. Dodavatelem projektových prací je společnost AF Atelier s.r.o.,
která byla vybrána na základě výsledků výběrového řízení a projekt již několikrát prezentovala v rámci zasedání stavební komise
a Svazku obcí Povýmolí. Projektová dokumentace k ÚR je již zpracována a v současné
době probíhá projednávání s dotčenými orgány státní správy. Jakmile budou všechna
vyjádření k dispozici – odhadem 11/2017,
bude možné podat žádost o územní rozhodnutí. To ovšem za předpokladu vyřešení navazujících investic ze strany společnosti Hostín Development, která vlastní sousední pozemky a připravuje dokumentaci infrastruktury celého území. Zmíněná podmínka pak
ovlivní termín pro podání žádosti o územní
rozhodnutí na školu.
6. Jaký je časový plán zpracování nového
projektu a následné výstavby svazkové
školy? Kdy předpokládáte ukončení diskuze a zapracování připomínek obcí ke Studii, zpracování projektu, jeho předání obcím DSO k připomínkování, získání územního rozhodnutí a stavebního povolení, kdy
zahájení výstavby a kdy její ukončení?
V současné době je první fáze diskuse,
která se týkala přípravy dokumentace pro
územní rozhodnutí za námi, územní rozhodnutí bychom měli získat cca do konce května
2018. Před námi je teď ta náročnější a i také
dražší část – vysoutěžení projektanta a zpracování dokumentace pro provedení stavby.
Samotné zahájení výstavby, pokud vše půjde
dobře, čekáme na jaře roku 2020, dokončení
v létě 2021.
7. Je v tuto chvíli DSO Povýmolí již majitelem pozemku, na kterém se má stavět
svazková škola? Pokud ne, kdy se tak sta-

ne? Bude se jednat o bezúplatný převod?
Kdo bude investorem a následně majitelem
příjezdové komunikace ke škole?
DSO Povýmolí není majitelem pozemku.
V tuto chvíli je majitelem společnost Úvaly
Development. Pokud zastupitelstvo města
Úvaly schválí dodatky ke smlouvám o spolupráci s touto společností, jak jsem již uvedla
výše, tak by se během podzimu vlastníkem
těchto pozemků mělo stát město Úvaly. Bude
pak na jednání města Úvaly a obcí, jakým způsobem se bude postupovat dále. Jsme zde
regulováni zákonem o obcích a také pravidly
Ministerstva školství. Investorem příjezdové
komunikace ke škole bude DSO Povýmolí,
jejím majitelem se však v budoucnu zřejmě
stane město Úvaly. I když v tomto případě je
vlastnictví komunikace spíše nákladovou položkou v rozpočtu města (údržba atd.).
8. Na původní projekt a výstavbu školy
přislíbila přidělení dotace paní ministryně
školství, která mezi tím již byla odejita …
není tím ohroženo finanční krytí výstavby
školy? Jaké předpokládáte náklady výstavby „nové - pravé varianty“ v porovnání
s původním návrhem a jaký bude způsob
financování?
Odchodem ministryně školství se nic nemění, program není závislý na jedné osobě,
byť paní ministryni patří velký dík za to, že
ten program vůbec uvedla v život. Na druhou stranu, tento program se těší všeobecné
podpoře ve vládě a nepředpokládám, že by
ho budoucí vláda nějak měnila.
Co se týká nákladů projektu, tak zahrneme-li do projektu úplně všechny náklady, které s projektem souvisí (tj. i přeložky sítí, budování komunikace), budeme se pohybovat na
částce kolem 330 mil. Kč, z toho na samotné
obce připadne podíl cca 45 - 50 mil. Kč.
Děkujeme paní ing. Mackové za její čas. Podrobnější informace jsou k dispozici na webových stránkách města Úvaly. Pro rychlou cestu k jejich získání můžete použít QR kód.
	
Jan Horký, Stanislav Novotný
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Výměna elektrické sítě v naší obci
investice financovat. S odchodem zastaralého vedení obci přibyla obci nová stavba,
kterou je budova dnes již bývalé trafostanice
ve středu obce, která prozatím nemá využití.
Na obec přišlo několik podnětů pro její využití
jako například vybudování místní rozhledny,
ze které by byl krásný pohled na obec při západu slunce. Její využití je ovšem hudba daleké budoucnosti, nechme se překvapit.

Martin Mezihorák

Nadzemní systém vedení kabelů
Na začátku tohoto roku se po dlouhém naléhání konečně rozhodla firma ČEZ Distribuce
a.s. modernizovat staré elektrické vedení
převážně ve staré části obce. Po schválení zastupitelstvem veškerých legislativních náležitostí a samotného projektu bylo možné začít s realizací. Realizační firmou, kterou ČEZ
Distribuce a.s. vybrala, se stala firma ELEKTROŠTIKA, s.r.o., která působí na trhu již od
roku 1992, a tedy se jedná o firmu, která je
zběhlá v oboru.
S touto firmou se sešli na jaře tohoto roku
zástupci obce, kde se diskutovalo o etapách
realizace. Jako jeden z požadavků obce bylo
přiložení do výkopů chráničky na vedení nového veřejného osvětlení a rezervní chráničky pro budoucí potřeby obce, jako je například
možné napojení radarů měření rychlosti, kamerový systém, atd. Po vzájemném vyjednávání došlo k dohodě s instalační firmou,
která souhlasila se všemi podmínkami obce,
a mohla začít realizace.
Jako první se začala kopat trasa od „Křížku“ v horní části obce směrem k hasičárně,
kde se zároveň zřídilo provizorní zázemí realizační firmy. V průběhu léta stavba pokračovala
v dolní části staré Zlaté, kde bylo nutné rozkopat převážnou většinu starých chodníků a několik týdnů se celá vesnice proměnila ve velké
staveniště. Stavbu částečně komplikovaly
letní perné dny, kdy skupina dělníků pracovala
pilně i v teplotách přesahujících třicet stupňů
Celsia. Pracovníky nepatrně zdrželo skalnaté
podloží v uličce směrem ke Třebohosticím,
kde dělníci bohužel narazili na skalnaté podloží
a bylo nutné přivolat těžší techniku. Po uložení rozvodných kabelů do země, které končilo
koncem prázdnin, začalo osazování nových
rozvaděčů a následné přepojování na již nové
rozvody v obci. Celá stavba se v současné
době blíží ke zdárnému konci. Již došlo k odstranění starého nadzemního vedení a k odstranění distribučních sloupů. Momentálně
probíhají začišťovací práce a finální dodělávky.

Realizace nového podzemního vedení
S přechodem na modernější elektrickou
síť se vesnice opět přibližuje blíže k modernějšímu světu. Již na první pohled při průjezdu obcí je vidět rozdíl ve kráse, kdy netrčí
nikde nevzhledné sloupy a kabely.
Dalším krokem, který následuje je zatažení kabelů a instalace nových lamp veřejného
osvětlení, které už ovšem bude obec muset
zaplatit z vlastních zdrojů. Vzhledem k tomu,
že rozpočet na osazení nového veřejného
osvětlení tvoří třetinu ročního rozpočtu obce
bude osazování nových lamp probíhat na více
etap postupně, jak bude obec schopná tyto

Stav po realizaci podzemního vedení

Budova trafostanice
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Ovocnou cestou – otec na výletě
Jako „řidič“ kočárku jsem asi jako ostatní
hledal vhodná místa pro courání s miminem.
Jízda po chodnících a silnicích sice pasažéra uspokojí, ale proč neudělat také něco pro
sebe. Kolečka kolem domů už jsem znal nazpaměť včetně minutového harmonogramu.
Nuda. Cesta k lesu se zdála jako samozřejmá
výzva. Je to blízko, relativně rovina a pěkný povrch silnice. K tomu altánek s lavičkou,
pohoda. Pro otce s klasickým uspořádáním
rodiny ráj na zemi po víkendových obědech.
Fotku se spícím miminem v kočárku, nohami
na stole a termoskou s kávou jsem nezapomněl udělat hned napoprvé. Ale po chvíli je to
opět málo. Nezbývá než jít dál. Do lesa.
Při pohledu na mapu zjistíte, že les je protkaný spoustou cest různé kvality a nabízí
velikou variabilitu putování. Vynechám Cimrmanovské pionýry slepých uliček a budu se
věnovat jen oblíbeným a často prověřeným
cílům. Znalci prominou, cíle jsou to jednoduché, pro někoho příliš známé, ale spousta
z nás třeba ještě nenašla odvahu, jiní už to
zas třeba dávno zapomněli.

• Cíl 1. – hřiště v Babicích. Nic jednoduššího,
jdete prostě pořád rovně přes les. Cesta je
vhodná především pro ty, kteří s sebou kromě kočárku dostanou ještě prcka na kole,

nebo jiném samohybu. Je to sice mírně do
kopce, ale zpátky za odměnu může zase pěkně fičet z kopce. V cíli na konci lesa naleznete
různé houpačky vyrobené stylem „co dům
dal“ místních nadšenců. Radost pohledět, že
dělají něco z vlastního i pro ostatní. Hned za
lesem najdete hřiště Rugby Babice, kam můžete rovnou přihlásit své dítko na zocelení.
A jste-li cestou znaveni, není nic jednoduššího, než zajít za roh do občerstvovny Variant
Clubu. Třeba si tam zahrajete i tenis. Mají dva
kurty. Délka trasy přibližně 4 km, podle rychlosti chůze počítejte s hodinou až hodinou
a půl na cestu k cíli.

• Cíl 2. – trempská osada Old Wanderers.
Hned z počátku se sluší napovědět – golfáče nechte doma. Tato cesta si zaslouží pořádný kočárek. Hned zkraje lesa opouštíme
silnici a zahneme vlevo směrem k Dobročovickému potoku. Tato část je ale jediná, kde
vyzkoušíte vaší dobrodružnou povahu. Je to
přibližně 200 m z kopce přes kořeny, potok
a nástrahy majitele lesa. Proti motorizova-

ným zlodějům dřeva tam různě vrší větve, ale
v pohodě to překonáte. Kořeny s pořádným
strojem nejsou překážkou, jen je to z kopce.
Držte se dobře madla, ať vás kočárek neopustí. Potok překvapí jen slabší povahy. Po

většinu roku příliš neteče a několikrát jsem
ho brodil. A kdybyste měli tu smůlu na velkou
vodu, ještě je tu můstek. Pravda, je dost tenký, ale jízdu na dvou kolech zvládám mistrně.
Za potokem pak doleva a jste tam. Je dobré
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si na webových stránkách osady, nebo Třebohostic zjistit plán akcí. Je to pak o moc zábavnější. Je prima si u volejbalového turnaje
dát klobásku a nechat děti točit na kolotoči.
Délka trasy přibližně 2 km do cíle.

• Cíl 3. – lom Na Plachtě. Sice je to cíl 3., ale
je nejlepší. Až vám přijede návštěva a po
obědě by stejně usnuli, vezměte je radši na
vycházku. Udělal jsem to mnohokrát v létě
i v zimě a vždy to mělo úspěch. Cestu k Dobročovickému potoku už znáte, jen se za ním
dáte doprava. Pak už nemůžete zabloudit,
jdete pořád po pěšině mezi chatami až do

„Free ride parku“ a zbývá už jen kousek do
kopce. Free ride park je označení sice trochu
nadnesené, ale uvidíte tam soustavu můstků
pro cyklistické nadšence. I tam se pořádají
všelijaké místní akce. Lom Na Plachtě je přírodní památka s hlavním předmětem ochrany různých bezobratlých (Wikipedia napoví),
ale hlavně je to nejvyšší místo v okolí a je vi-

dět daleko do krajiny. Cestu zpět doporučuji
směřovat přes Třebohostice. Půjdete kolem
výběhů pro koně a na návsi najdete prima občerstvovnu. Cestou z Třebohostic do Zlaté
můžete poznávat další ovocné stromky. Cestu vzorně seká Vašek Loučka a půjde se vám
moc pěkně.

Pavel Rak

Dětské
hřiště
Již několik let máme podél cesty k lesu dětské
hřiště. Altán na hřišti je navštěvován a zdá se,
že slouží svému účelu a jen by návštěvníci měli
udržovat pořádek. Na konci léta byla do altánu nainstalovaná mapa okolí Prahy. Na tomto pozemku je dost velká plocha, která není
využitá, a tak vznikl nápad, udělat tam multifunkční hřiště /kurt/, byť v menším měřítku
na badminton, volejbal, tenis, nohejbal a další
sporty, které se hrají přes síť. Investice by byla
pramalá, jen zabetonovat dva sloupy a koupit síť. Jsem přesvědčen, že občas by si tam
někdo zahrál, třeba při dětském dni. Dosud se
tato část hřiště jen seká a myslím si, že by byla
škoda tento prostor nevyužít. TAK CO???

Václav Loučka

Volby 2017
Ve dnech 20. a 21. října
2017 proběhly volby do poslanecké sněmovny. V naší
obci bylo na seznamu voličů
zapsáno 222 voličů, k volebním urnám jich dorazilo 162.
Po sečtení platných hlasů, kterých bylo
také 162, byly v sobotu odpoledne známé
výsledky voleb v naší obci.
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Informace o dalším postupu ke zlepšení jakosti
vody dodávané obecní vodárnou

Usnesením č. 131/25/2017 z 30. 8. 2017.
byl vybrán dodavatel pronájmu technologie
úpravny na odstranění železa a manganu,
jelikož probíhá intenzivní práce na získání do-

tace a nechtěli jsme zařízení kupovat. Bude-li
dotace získána, bude pronájem zařízení ukončen. Nepodaří-li se dotaci získat do 1,5 roku,
zaplatí se splátkami, a zařízení přejde do majetku obce. Pronájem zařízení je 24000,- Kč
bez DPH měsíčně, to se zákonitě v budoucnu
promítne do ceny vody. Zatím zdražovat nebudeme, protože nemáme přesně vyčíslené
náklady, které tuto inovaci budou doprovázet. S instalací zařízení přišel i první problém
v podobě havárie, kdy vadný ventil propouštěl do vodojemu manganistan draselný, který
se dávkuje na filtr pro absorpci Mg a Fe. Byly
učiněny úpravy, které zajistí 100% nemožnost opakování takovéto příhody. Ty spočívají, krom přidání dalšího jisticího elementu,
v úpravě provozu, kdy obsluha, která téměř
každý den vodárnu kontroluje, dávkuje roztok
do menší nádoby, která svým obsahem postačuje na dva dny chodu úpravny, a i kdyby se
zbláznily všechny řídící jednotky a čidla, nebude, co by do vodojemu natékalo.
Bohužel tvrdost vody, která je enormní, se
nezlepší. Pro vysvětlení: existují v podstatě
dvě možnosti změkčení vody pomocí iontoměniče nebo reverzní osmóza:

Technologie s iontoměničem je lacinější,
ale produkuje solanku, kterou není kam vypouštět. Do potoka nelze pro záporné stanovisko povodí Labe, do ČOV ve Zlaté I také nelze, protože jednak není mezi vodárnou a ČOV
potřebné potrubí, a i kdyby bylo, čistírna
stejně nedokáže sůl odstranit a povodí Labe
to opět nepovolí. Odvoz cisternou na větší
ČOV by byl extrémně drahý. Další komplikací
je přístup cisternového vozu k vodárně v dešti nebo sněhu. Zpevněná komunikace, která
měla být vybudována v developerem, není,
a tak v případě špatného počasí se k vodárně
dostane leda tank. Přivést vodu z vodovodního řadu obce Škvorec je nereálné vzhledem
k nedostatku vody, který tato lokalita má.
Zbývá nám tedy pouze dražší, poruchovější a vodou plýtvající reverzní osmóza. Jiná
možnost prostě není, mimo nezměkčování,
které je dobré na osteoporózu, ale méně pro
spotřebiče, a které bylo plánováno za dob
Promisingu. Tvrdost vody není parametr sledovaný Hygienou.

Také máme nového majitele vodovodu ve
Zlaté I - firmu BARBAR s.r.o. (IČ 65412311),
zatím shání pro vodovod provozovatele. Nezbývá než doufat, že bude s obcí spolupracovat alespoň jako firma Dolia. V procesu změny
majitele, který koupil vodovod ve Zlaté I za
směšné peníze, obec neměla šanci uspět. Výběrové řízení na prodej, kterého se obec zúčastnila, mělo maličkou vadu - věřitelský výbor
nemusel nejvyšší nabídku přijmout, a mohl ho
kdykoli zrušit. Po prodeji vodovodu byl tento
hned prodán dále. Šlo tedy pouze o to, otestovat, kolik z nás vypadne. Nabízí se otázka, proč
si firma, provozující hostinskou činnost, koupí
vodovod a zvláště pak dešťovou kanalizaci?
Kanalizaci splaškovou nechce naopak nikdo.
Jak hodlá vybírat majitel ČOV stočné, když
nemá provozovatele sítě, je mi záhadou? Krajská hygienická stanice Středočeského kraje
nám schválila provozní řád, kterým požehnala
zařízení na úpravu vody. V době, kdy čtete tyto
řádky, už bude úpravna pracovat, ale zlepšení
bude postupné a závislé na četnosti proplachů
a ochotě nového majitele ke spolupráci.
NOVÉ VRTY
Zároveň s tím, jak probíhají práce na úpravně
vody, staví se také nové vrty, aby bylo co upra-

vovat (co jsem o tom psal minule). Koncem
října začala poslední část stavby, a to oplocení ochranného pásma I. stupně, které je stanoveno na 10 metrů od studní. Kruhový tvar
pásma byl vybrán proto, aby zbylo co nejvíce
místa na ploše u vodárny, a mohly se zde realizovat nějaké projekty. O návrhy a inspiraci
k využití tohoto prostoru jsme žádali v minulém vydání - marně. V okamžiku, kdy dojde ke
kolaudaci vrtů, bude kapacita, ne kvalita, bohatě naplněna. Potom přijde na řadu rekonstrukce stávajícího provozního vrtu, který, ač
dvacet metrů má a průměr třicet centimetrů,
stačil celé vesnici i v létě.
Závěrem několik „moudrých“ slov – komodita, kterou každý potřebuje, a která je
snadno těžitelná, by neměla být v rukou
jednotlivce, firmy bez zkušeností s provozem vodárny, či malé skupiny podnikatelů,
která nás pak bude vydírat. Malou ukázkou
je rozdíl v ceně vody předané do vodovodního řadu z vodárny obce a ceny (stejné) vody

následně jimi účtované koncovým odběratelům. Obec v insolvenčním řízení, kde se rozhodovalo o budoucích majitelích sítí, včetně
vodovodu ve Zlaté I, neměla žádné výhody,
hovořily pouze zájmy věřitelského výboru,
tedy prachy. Do budoucna platí náš neměnný
postoj - nedat zdroj vody z rukou obce.

Luboš Přibyl
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Úpravna vody pro vodárnu
Na konci roku 2016 jsme s panem starostou
navštívili Krajský úřad ve Zborovské, kde jsme
probírali problémy s vodovodem ve Zlaté 1
a ČOV. Po skončení schůzky jsme ještě zkusili
navštívit vedoucí oddělení vodního hospodářství paní Burešovou, které nás přijala, a které
jsme vysvětlili naší palčivou situaci s kvalitou
vody, končící výjimky na zvýšený obsah železa a manganu v dodávané vodě a žádali jsme
jí o pomoc. Sdělila nám, že kraj nemá a nebude
vypisovat žádné dotace na úpravnu vody, ale
pokud získáme dotaci z Ministerstva životního prostředí, budou schopni nám přispět při
financování. Ještě nám dala kontakt na pana
Žáka, který má na ministerstvu dotace na starosti. Pana Žáka jsme kontaktovali a on nám
poskytl podklady k dotačnímu programu 129
250 „VÝSTAVBA A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ“. Zhruba stostránkový dokument jsem
prošel a začal vyplňovat požadované tabulky
a shánět požadované přílohy. Jednou z příloh
bylo platné stavební povolení. Stavební povolení na vodárnu, která již v minulosti zařizoval

pan starosta, byla dvě. Jedno na opravu budovy vodárny a druhé na technologii. Jedno ze
stavebních povolení již propadlo, ale stavební
úřad místo dalšího prodloužení sloučil tyto povolení pod jedno. Bohužel to, asi díky delšímu
časovému odstupu, na stavebním úřadě nevěděli, a tak na mou žádost zbytečně zahajovali
nové řízení. Nakonec jsme dokument o sloučení obou stavebních povolení dohledali, a vše
jsme mohli doložit ministerstvu.
Dále jsme měli projekt pro stavební povolení, ale rozpočet byl již několik let starý a nebylo z něj možné zjistit aktuální cenu, a tedy
částku, o kterou máme v dotaci žádat. Proto
pan starosta začal shánět firmy, které mají
příslušnou akreditaci a mohou nám, na základě projektu ke stavebnímu povolení, vypracovat prováděcí projekt s doložením finální
ceny díla. Než se sešly nabídky firem, a než
nám vybraná firma projekt připravila, uběhlo
hodně času. Na základě detailních informací z projektu a finální ceny jsem mohl vyplnit
zbylé tabulky a odvézt celý stoh papírů na podatelnu ministerstva. Žádost jsme podali 29.
8. 2017. Po zhruba 14 dnech se nám ozval pan
Nagy, který žádosti na ministerstvu zpracovává, že máme doplnit mnoho drobností, a jak
že jsme došli k uvedeným částkám. Obratem
jsem panu Nagymu volal a vysvětloval jsem
mu, že cenu díla nám spočítala akreditovaná

společnost, a že doklad i s červeným razítkem
je přiložen v přílohách. Pan Nagy mi sdělil, že
k tomu přihlédne, ale že výpočet potřebuje
vypočítat podle metodického pokynu MZe č.j:
401/2010-15000. Chvíli jsem hledal na internetu a nakonec jsem zmíněný metodický pokyn našel. Začal jsem tedy na základě dalšího
postupu v dokumentu počítat cenu. Ta mi vyšla podobně jako cena vypočítaná firmou. Co
mě nemile překvapilo, na konci výpočtů jsou
magické koeficienty, kterými se vypočítaná
cena násobí. Pro obec naší velikosti je koeficient 0,8 a například pro Prahu 1,2. Pořizovací
cena je pro každého sice stejná, jen nám jednoduše nedají 2 miliony a Praze by naopak 2
miliony přihodily. Výpočet jsem panu Nagymu
poslal a rovnou jsem s ním domluvil schůzku,
abychom probrali zbylé věci k doplnění.
Na následné schůzce jsme mnoho doplnění skutečně vyřešili a zbyla nám tři. Jedno potvrzení od Kraje, že projekt je v souladu s plánovací strategií PRVKÚK, druhé potvrzení od
Odboru životního prostředí, že ATS (automa-

tická tlaková stanice) je skutečně součástí jejich povolení a poslední je vyplnění formuláře
o bezdlužnosti obce. Vše jsme v termínu doplnili a odevzdali.
Jelikož nám vypršela výjimka na
zvýšený obsah železa a manganu, a další prodloužení již nebylo možné, oslovil pan
starosta několik firem s požadavkem na zapůjčení technologie na odstranění těchto

prvků. Jedna z oslovených firem se zápůjčkou
souhlasila, a tak nyní je potřebná technologie
instalovaná v objektu vodárny. Tuto technologii jsme nemohli rovnou zakoupit, jelikož
bychom automaticky ztratili nárok na dotaci
MZE. Technologie, na kterou se pokoušíme
získat dotaci, navíc, oproti technologii zapůjčené, změkčuje vodu. Součástí dotace je také
rekonstrukce budovy vodárny.
Ačkoliv podání dotace obnášelo nějaké
úsilí, stále není jisté, že nějaké peníze dostaneme. Dalším problémem je, že dotace pro
naši obec pokryje 65% nákladů a spolufinancování z Kraje může být maximálně do výše
80% (to je v pravidlech programu MZE). Nevím, proč tam ta omezení jsou, ale znamená
to, že jestli dotaci dostaneme, budeme muset dát z obecního rozpočtu 2 miliony korun.
Pan Nagy se zmínil, že nejprve zpracuje
všechny došlé žádosti, které následně předá
na zasedání komise, a vybrané žádosti postupují dále. Komise prý zasedá v půlce listopa-

du. Nyní musíme vyčkat na rozhodnutí komise. S panem starostou jsme se snažili ministerstvo osobně navštěvovat a při jednání
jsme neopomněli vysvětlovat situaci v obci,
stav výjimek na kvalitu vody a v pozitivním
slova smyslu lobovat za zájem naší obce.
Jestli budeme úspěšní, ukáže čas. Za úspěch
budeme samozřejmě považovat až hotovou
rekonstrukci naší vodárny.

Lukáš Petrus
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Ovocné stromy v katastru obce
V letošním roce jsme opět pokračovali ve
výsadbě ovocných stromků podél komunikací v rekreačních zónách. Přibyly stromky na
cestě k lesu a několik na cestě do Třebohostic. Nápad sázet ovocné stromy vznikl z jednoduchého důvodu – zpříjemnit pobyt v přírodě kolemjdoucím, prostě pro radost. Není
to nic nového, už od pradávna mohl unavený
poutník usednout u cesty do stínu pod strom
a případně se osvěžit ovocem. Javorovou alej
už máme u silnice k vrakovišti, Jasanovou
u polní cesty do Třebohostic, ovoce už prostě bylo na řadě. A jaké jsou tu vlastně nové
stromky? Jejich výčet se základními vlastnostmi uvádím níže, je jich opravdu mnoho.
Cílem vysokého rozsahu druhů a odrůd bylo,
aby bylo možné si něco utrhnout po velkou
část sezóny dozrávání. Konkrétní rozmístění
nechám na detektivních vlastnostech poutníků, pěkně se projděte a vyzkoušejte. Ještě
to ale bude chvilku trvat, než začnou plodit.
Třešeň Kaštánka - Třešeň Kaštánka - anglická odrůda. Předností odrůdy je spolehlivá plodnost, odolnost plodů proti praskání
v době dešťů a nebývají napadeny červivostí.

Stromy dobře snášejí mrazíky a květy nejsou
poškozovány pozdními jarními mrazíky. Odrůda patří mezi srdcovky, plody jsou střední
až menší velikosti, kulovitého, ze stran mírně zploštělého tvaru. Slupka je tenká a tmavě červená. Dužnina je také tmavě červená,
měkká, jemná, aromatická, sladce navinulá
a chuťově vynikající. Šťáva barví velmi silně.
Třešně zrají koncem 2. třešňového týdne
(8. 6. - 18. 6), a to stejnoměrně. Plody vydrží dlouho na stromě. Vhodné jsou pro přímý
konzum a ke kompotování. Opylovači Burlat,
Karešova nebo Rivan.
Třešeň Burlat - odrůda pocházející z Francie, jedná se o polochrupku. Plodnost je raná,
středně vysoká a pravidelná. Odrůda plodí
v malých chomáčcích po celé délce větví.

Plody jsou velké, kulovité až srdčité a mírně
hrbolaté. Slupka je pevná, lesklá a zbarvená
do hnědočervené až tmavě rudé, povrch je
protkaný světlými tečky a čárky. Stopka je
středně dlouhá a dobře se odděluje od plodu. Dužnina je světle červená, středně tuhá
a protkaná žilkami. Plod je šťavnatý, navinule
sladký, aromatický a velmi chutný. Při dešti
a v přezrálém stavu plody pukají. Využití pro
ně najdeme i v kuchyni, hodí se na kompotování. Vynikající pro přímý konzum. Třešně
dozrávají ve 2. třešňovém týdnu, období 20.
- 30. 6., zrají stejnoměrně.
Třešeň Kordia - Plodnost je raná, vysoká
a pravidelná, ovšem v letech jarních mrazíků
vynechává. Odolnost vůči mrazu je dobrá.
Plody jsou celkem odolné proti praskání při
dešti. Třešně jsou velké, srdčité a protáhlé.
Slupka je karmínově červená až tmavě rudá.
Dužnina je tuhá, tmavě červená, sladce navinulá, velmi dobrá. Šťáva dobře barví. Zralost
nastává v 5. a 6. třešňovém týdnu (14. 7. - 8.
8.), většinou před polovinou července. Odrůda je ideální pro přímý konzum.
Třešeň Sylvia - Plodnost je raná, spolehlivá

a dobrá. Bez zvláštních požadavků na klima
a polohu. Plody jsou středně velké až velké,
srdcovité. Slupka je tmavě červená. Dužnina je také červená, středně pevná, šťavnatá,
dobré chutí, sladce navinulá. Aroma je harmonické. Šťáva dobře barví. Plody sbíráme
ve 4. a 5. třešňovém týdnu (2. - 24. 7.). Děti
budou nadšené při sbírání plodů.
Třešeň Karešova - je česká odrůda, plodnost je raná, velmi vysoká a pravidelná, patří k nejplodnějším raným odrůdám. Stromy
dobře odolávají zimních mrazům, květy jsou
středně citlivé k pozdním jarním mrazíkům.
V přezrálém stavu a za deště plody často pukají. Ovoce je středně velké až větší, srdčité
se zploštělou břišní stranou. Slupka je tmavě
červená a lesklá. Stopka je dlouhá a dobře se
od plodu odděluje. Dužnina je tmavě červená,
měkčí, velmi šťavnatá, chuťově sladce navinulá, aromatická a velmi dobrá. Šťáva barví
dobře. Doba zrání je ve 2. třešňovém týdnu (8.
- 18. 6.), plody můžeme sklízet, jakmile zčervenají. Nejvhodnější jsou pro přímý konzum.
Třešeň Lapins - kanadská odrůda s pravidelnými a bohatými výnosy. Rostlina nemá
zvláštní nároky na klima nebo stanoviště,
plody jsou středně odolné vůči praskání,
k pozdním jarním mrazíkům je odrůda středně odolná. Plody jsou velmi velké a srdcového tvaru. Slupka je tenká, pomerančově
červená. Dužnina je jasně červená, šťavnatá,
velmi chutná a sladká. Šťáva barví středně.
Zraje 6. - 7. třešňový týden (26.7.-20.8.).
Třešeň Van - Středně raná chrupka, která má brzkou a pravidelnou plodnost. Plody
jsou velmi kvalitní, výborné na přímý konzum
i ke konzervování. Je vhodná k pěstování do
všech oblastí, ale vyžaduje sušší stanoviště.
Plod je velký, karmínově červený. Dužnina je
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šťavnatá, aromatická, vynikající chuti. Zraje
začátkem července.
Třešeň Tamara - chrupka pocházející z ČR.
Plodnost je časná a dobrá. Nemá zvláštní nároky na klima, pouze na suchých stanovištích
požaduje závlahu. Je středně citlivá k moniliové hnilobě plodů, dále k praskání plodů
a k pozdním jarním mrazíkům. Plody jsou
velké, kulovité až široce kulovité. Slupka má
červenou barvu a ukrývá šťavnatou dužninu,
která je výborné chuti, je tuhá a sladká. Šťáva
barví slabě. Plody sbíráme mezi 6. a 7. třešňovým týdnem (26. 7. – 20. 8.). Vhodné jsou
především pro přímý konzum.
Třešeň Schneiderova - Plody velké (průměrně 9g). Tvar plodů je tupě srdčitý a nestejný. Základní barva plodů je tmavá rudá,
doplňková barva je černá. Dužnina je chrupka
- velmi šťavnatá - tuhá; chuť plodů je výborná
- sladce a příjemně navinulá - kořenitá - jemná. Doba sklizně: 11. - 20. červenec.
Sladkovišeň Královna Hortensie - Sladkovišeň, kříženec třešně a višně. Zraje koncem
června až začátkem července. Chuťově výtečná, svým tvarem a chutí spíše připomíná
třešně.
Morela pozdní je velmi pozdní, samosprašná kyselka. Plody jsou středně velké,
aromatické, s typicky višňovou chutí. Zraje
v 6. - 7. třešňovém týdnu (26. 7. - 20. 8.). Višeň Morela pozdní patří mezi starší stále vyhledávané odrůdy.
Višeň Favorit - maďarská odrůda, plodnost je pravidelná a vysoká. Není náchylná
k zimním mrazům. Plody jsou velké, ploše kulovité, tvarově i velikostně vyrovnané, karmínově červené barvy, vhodné především jako
stolní ovoce. Dužnina je měkká, řidší, velmi
šťavnatá, výborné chuti, málo barví. Plody
se dobře oddělují od stopky, pecka je snadno
odlučitelná od dužniny. Sběr provádíme ve
4. třešňovém týdnu (2. - 12. 7.).
Slivoň Topfirst - Velmi raná odrůda s velkými plody, tolerantní k Šárce, dobrý zdravotní stav listů a dřeva. Vstup do plodnosti
je brzký. Plody dosahují průměrné váhy 40
g, mají oválný tvar. Slupka plodu je fialová až
modrá. Dužnina je žlutá, dobře odlučitelná od
pecky, aromatická a šťavnatá. Plody dozrávají
koncem června začátkem července (velmi
raná odrůda slivoní).

Slivoň STANLEY je pozdní pološvestka.
Plody jsou velké, velmi šťavnaté, sladké, mají
výbornou chuť a zrají koncem srpna. Plody
lze využít k přímému konzumu nebo dalšímu
zpracování. Slivoň Stanley je kvalitní odrůda
oblíbená díky své samosprašnosti a vysokým, pravidelným výnosům.
Slivoň ČAČANSKÁ LEPOTICA je raná, samosprašná pološvestka. Plody jsou velké,
atraktivní, dobré chuti. Je vysoce odolná
proti mrazu, zraje koncem srpna. Čačanská
Lepotica je tolerantní vůči Šárce.
Slivoň RYNGLE ZELENÁ je středně raná,
cizosprašná renklóda známá také pod názvem ZELENÁ RENKLÓDA. Plody jsou
středně velké. Dužnina je šťavnatá, sladká,
aromatická, velmi dobrá. Plody jsou vhodné
k přímému konzumu i dalšímu zpracování. Je
odolná proti mrazu i Šárce. Odrůda Ryngle
zelená zraje od konce srpna.
Slivoň GABROVSKÁ je cizosprašná, pozdní švestka. Dužnina je zlatožlutá, šťavnatá,
dobře odlučitelná od pecky. Zraje od září.
Odolná proti Šárce.
Slivoň CHRUDIMSKÁ je raná švestka původem z České republiky. Plody mají středně
velkou až velkou velikost a tmavě modrou
barvu. Dužnina má žlutavě zelenou barvu
a navinule sladkou, aromatickou chuť. Pecka
jde dobře oddělit od dužniny. Zraje v srpnu.
Slivoň Obilnaja - Velkoplodý ukrajinský
myrobalán, velmi dobré chuti, dobře odlučitelný od pecky, velmi raný - zraje od poloviny
až ke konci července. Vhodný na přímý konzum, pekařské účely i zavaření. Velmi plodný,
velikostí plodů i chutí se blíží k rynglím.
Hrušeň Grosdemange - nebo také Čistecká banánová, Zimní velkoplodá hrušeň
s máslovitou konzistencí. Barva plodu je žlutá, jemně rzivá. Dužnina bílá, sladká, rozplývavá, jemně máslovitá. Sklízí se v polovině
října, konzumní zralost prosinec – únor.

Hrušeň Elektra - Plody jsou řazeny mezi
odrůdy podzimních hrušek, sklízí se v září, dozrává v září, skladovatelné jsou do listopadu.
Hrušeň Clappova - Stará americká letní
odrůda výborná na pálení. Plod je velký, hruškovitý, zelenožlutý s líčkem. Dužnina je jemně
zrnitá, šťavnatá, bělavá, nehnědne. Sklizeň je
koncem srpna, konzumní zralost září.
Hrušeň Konference - Stará anglická pozdní odrůda, která nahrazuje Boskovu lahvici
i v méně příznivějších polohách. Velmi dobře
se hodí na zavařování. Plod je střední až velký,
dlouhý, lahvicovitý, zelenožlutý, v dolní části
rzivý. Dužnina je jemná, šťavnatá, žlutobílá,
rozplývavá. Sklizeň koncem září, konzumní
zralost do listopadu.
Hrušeň Boscova lahvice - podzimní odrůda pro konzum i konzervaci, střední odolnost
vůči mrazům. Plod je velký, lahvovitý, zelený
se žlutobílou dužinou, jemnou, aromatickou
a velmi šťavnatou. Sklízí se koncem září, zraje
v srpnu, lze skladovat až 2měsíce.
Hrušeň Avranšská - Plody střední (průměrně 210 g). Tvar plodů je méně proměnlivý hlavně kuželovitý a hruškovitý. Základní
barva plodů je červenožlutá, doplňková barva
je zelená a pololesklá, plody mají líčko a tečky. Dužnina je středně tuhá - velmi šťavnatá
a rozplývavá. Chuť plodů je výborná, sladce
a příjemně navinulá, kořenitá a výrazná. Doba
sklizně je konec září, konzumní zralost říjen.
Hrušeň Jana - nenáročná zimní odrůda
vhodná do všech poloh. Plod je velký, baňatý,
nazelenalý, jemně rzivý. Dužnina nažloutlá,
jemná, máslovitá, šťavnatá. Sklízí se začátkem října, konzumní zralost do ledna.
A kam lze „ovocnou“ cestou dojít? Nejen
do lesa.
A na závěr bych chtěl poděkovat paní Jitce
Malinské za sponzorské dary, ze kterých byl
hrazen nákup ovocných stromů podél obecních cest.
Pavel Rak
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Bramboráky 2017

18. listopadu 2017 se uskutečnil
další ročník soutěže o nejlepší bramborák. Tato už tradiční soutěž mě
vytahuje z podzimní letargie způsobené nehostinným počasím a krátkými dny. Prodlužovat den žárovkou
u televize mě příliš neláká, tak je
jakákoliv společenská akce vítaným zpestřením. Zvlášť, když jsou
děti živé jako v létě a vyžadují si větší dávku
pozornosti, kvůli už zmíněným okolnostem.
Doma rozdám škrabky a vybíráme brambory
roztodivných tvarů a dáváme jim pohádkové
významy. Je to jediný rok v roce, kdy smažím

bramboráky. “Vařit” s váhou je pro sraby, tak
je pohádková inspirace velmi vhodná. Kdo by
řekl, že pokrm s JEDNOU základní surovinou
není žádné umění, tak ho asi nikdy nedělal.
Ještě trochu majoránky? Jo táto, dej. Sůl?
Ještě. Jak si tak chlapi smažíme a ochutnáváme, bylo nám jasné, že máme na bednu. Čas
letí, starosta již v hospodě dávno zatopil, je
čas zabalit náš soutěžní zázrak a vyrazit.
V hospodě je komorní atmosféra a vypadá
to na pohodový večer. Na hodnotitele letos
čekalo sedm soutěžních vzorků, což znamenalo pěknou večeři pro všechny :-) Systém
hlasování donutí každého hodnotit i soutěžní bramboráky ostatních, takže objektivita je
zaručena. Vašek v kuchyňce donesené vzor-

ky odosobnil anonymními talíři a označil čísly. Ostatní zatím hladově vyčkávali
v lokále a chlubili se svými recepty. Běhal
jsem od pípy ke stolu a napjatě očekával
šestou hodinu, kdy začne hodnocení.
Stal jsem se výčepním.
Už při ochutnávání vzorků jsem začal pochybovat o svých šancích. Bylo
to na místě. Číslo svého vzorku jsem
zaznamenal hned na začátku vyhodnocení.
Krásné sedmé místo :-)
V ročníku 2017 slavně zvítězil Luboš Přibyl, druhé místo obsadila Veronika Inquortová, na třetím se umístil Václav Loučka.

Sluší se připomenout, že hodnotí každý
přítomný, který podle své chuti určí vlastní
pořadí tří nejlepších bramboráků. Přepočtem
na body (1. místo 3 body, druhé 2, třetí 1 bod)
a jejich součtem na lístcích je určeno výsledné pořadí. Do soutěže lze přihlásit jakýkoliv
bramborák bez omezení vstupních surovin.
V minulosti se významně zapojil i “bramborák” ze zelí. A příchuť špeku v letošním vítězi
nešla přehlédnout.
Pavel Rak
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Chodník v horní části obce
V minulém občasníku byl obsáhlý článek s panem starostou o chodníku. Ještě
se vracím k tomuto článku. K dokončení
chodníku byl vybrán dodavatel city-bloků
s nejnižší cenou, jak předeslal pan starosta na zasedání zastupitelstva. Tato betonová svodidla byla opatřena žlutým nátěrem
a černými pruhy, jak ukládá vyhláška o provozu na pozemních komunikacích o pevných
překážkách. Svodidla byla umístěna na okraj
chodníku během srpna, a tím se zvýšila bez-

pečnost chodců a zamezilo se najíždění na
chodník auty, což se dělo dost často. Myslím
si, že by nebylo špatné, druhou stranu těchto svodidel opatřit hezčími kresbami, které
by mohli vytvořit /namalovat/ děti ze Zlaté
při dětském dni v roce 2018, a chodci by procházeli 200 metru dlouhou galérií. V rámci
dětského dne bychom samozřejmě vyhodnotili nejhezčí díla.
V příštím roce chceme pokračovat s výstavbou chodníku směrem do středu obce

Vítězství v Šestajovicích
Okrsková soutěž v požárním sportu dobrovolných hasičů proběhla v sobotu 9. 9.
2017 na fotbalovém hřišti v Šestajovicích.
Soutěžilo se v požárním útoku. V naší kategorii jsme se po delší odmlce, kdy se nám nedařilo sestavit soutěžní družstvo, umístili na
prvním místě.
Naše družstvo dosáhlo v obou pokusech
poměrně vyrovnaného času. Za reprezentaci
naší obce děkujeme a pro lepší přehled připojuji výslednou tabulku.

Jiří Lindner

1. útok 2. útok Výsledný
				
čas
1. ZLATÁ
32,14 33,60 32,14
2. ŠESTAJOVICE 33,80 34,00 33,80
3. NOVÉ JIRNY
N
35,58 35,58
4. NEHVIZDY
37,76 41,52 37,76
5. ŠKVOREC
41,77 43,24 41,44

KOŠ – Jiří Lindner
STŘED SAVIC – Jiří Sartory
STROJNÍK – Luboš Přibyl,
HADICE B – Rostislav Přibyl
ROZDĚLOVAČ – Martin Mezihorák
L PROUD – Karel Kohout
P PROUD – Jan Přibyl

k autobusové zastávce, jak bylo v minulém
občasníku. Při přeložce kabelového vedení v letních měsících nám společnost ČEZ
vyšla vstříc a chráničku pro el. kabel k budoucímu veřejnému osvětlení uložila do
země. Část tohoto chodníku by bylo možno
udělat svépomocí, když se najdou dobrovolníci. Projektová dokumentace je připravená
a také se snažíme na výstavbu chodníku získat dotaci.

Václav Loučka
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Omalovánka pro naše nejmenší
najdi sedm rozdílů mezi obrázky

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

Drakiáda ve Zlaté
V sobotu 14.10 2017 se konal 5. ročník
Drakiády.
Tentokrát počasí překvapilo. Sluníčko
svítilo od samého rána, a to se projevilo
i na účasti. Bylo nás tentokrát opravdu
hodně, každý přinesl něco dobrého na
zub a hlavně svého draka. Dokonce i foukalo a draci opravdu parádně lítali. Porota
ve složení Šárka Kučerová a Jana Jokešová hodnotily výrobu domácího draka, a také, že dítko si ho pouští samo :).
Zvítězil Jirka Komůrka a odnesl si domů
pohár a pár dárečků. Speciální odměny
se dostaly i na dospěláky, jeden drak ulítl
a druhý se vyletěl přímo kolmo nahoru.
Krásné výkony, gratulujeme :). A pak už
jsme hráli různé hry, opékali buřty a bavili se. Zábava byla parádní. Přijďte i vy
ostatní mezi nás.
Jana Jokešová

Další akce, která se bude konat, je „ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU VE
ZLATÉ“, které bude první adventní neděli 3. 12. 2017. od 16 hod. Podrobnější
informace budou k dispozici na webových stránkách obce. Těšíme se na Vás!

