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Vážení spoluobčané, milí čtenáři našeho občasníku,
vrcholí jaro a před nadcházejícím letním časem Vám přinášíme další číslo obecního časopisu. V něm tentokrát najdete kromě ohlédnutí
za akcemi loňského podzimu a letošního jara i dva rozhovory s vedoucími představiteli naší obce. Pan starosta Vám přiblíží problematiku
dvou velkých investic – chodníků ve „staré“ části obce a situaci okolo úpravny vody. Pan místostarosta zhodnotil práce na územním plánu
i přípravu strategického plánu rozvoje obce. V samostatném článku se věnuje i otázce autobusové dopravy. Přeji Vám všem hezké prázdniny
a našim zastupitelů hodně zdaru v jejich práci.
šéfredaktor Zlatského občasníku

2

Rozhovor s panem starostou
Pane starosto, než začnou letní prázdniny, pojďme si popovídat
o některých událostech od posledního vydání Zlatského občasníku.
V úvodu bych Vám rád poděkoval za jednu z největších investičních akcí
v posledních letech, kterou byla výstavba chodníku od západního okraje
obce ke křížku. Umožnila bezpečné spojení pro pěší i cyklisty z horní části
do středu obce.
Jak dlouho stavba probíhala a vyskytly se
nějaké nečekané události?
První projekční práce byly zahájeny v roce
2013 a územní rozhodnutí (ÚR) bylo vydáno
až v září 2015. Původní projekt neměl všechny náležitosti „dopravní stavby“ a musel být
předělán. Na základě ÚR byl zahájen výkup
pozemků, který také nebyl úplně bez komplikací. V březnu 2015 bylo vydáno i povolení
k vykácení stromů, které stály v trase budoucího chodníku. Vlastní stavba byla zahájena 12.
října 2016. Termín zahájení byl o několik dnů
posunut kvůli probíhající opravě komunikace
II/101. Již šestý den na stavbě řádil nezvaný
„pomocník“, po němž zbyly v připravené trase
chodníku jen poškozené a vyvrácené obrubníky. Přestože letošní zima patřila k nejdelším
a nejstudenějším za poslední léta, byla stavba
dokončena dle harmonogramu a zkolaudována dne 1. 3. 2017.
Na kolik tato stavba přišla obecní pokladnu?
Vlastní stavební náklady se z 1 100 000 Kč zvýšily o 200 000 Kč z důvodu nutnosti nové kanalizace pod chodníkem, celkem tedy 1,3 miliónu,
z toho téměř 200 000 stály projekty, inženýrink, různá povolení a archeologické průzkumy.

Rád bych, abychom do prázdnin vybrali dodavatele, a ten montáž dokončil do konce září.
I tato poslední fáze bude stát nemalé peníze. Jaký je očekávaný rozpočet a máte na
tuto část stavby vybraného dodavatele?
Náklady se budou pohybovat kolem 140 tisíc
korun. Dodavatel city bloků bude vybrán podle
nejnižší cenové nabídky.
Z Vašich vyjádření na veřejném zasedání
zastupitelstva vyznělo, že hodláte v rekonstrukci i výstavbě chodníku dále od křížku do
středu obce pokračovat. V pátek 19. 5. 2017
proběhlo místní šetření v souvislosti s vydáním územního rozhodnutí na tuto akci. Jaké
závěry toto jednání přineslo? Vyskytly se
nějaké komplikace?
Žádné komplikace se nevyskytly. Přecházíme
plynule k získání stavebního povolení a následně k dalším pokusům o získání dotačních
titulů, jelikož celou stavbu nejsme schopni ufinancovat.

Možná se to bude někomu zdát hodně, ale
průběh výstavby potvrdil, že jsme dodavatele stavby vybrali dobře. V prvním výběrovém
kole se o zakázku ucházel jediný uchazeč, který
chtěl za stavbu cca 2 miliony korun. Na zastupitelstvu jsme tedy toto výběrové řízení zrušili
a vyhlásili nové, ve kterém jsme oslovili další
uchazeče.
To je pěkná částka, dá se tedy říci, že každý
jeden metr chodníku stál...
… celková délky chodníku je 211 metrů. Takže
každý jeden metr stál obecní pokladnu téměř
7400,-Kč. A musím zopakovat to, co jsem říkal
na veřejném zasedání zastupitelstva – celou
investici zaplatila obec ze svého rozpočtu. Ani
kraj, ani ministerstva, ani EU nám nepřispěla
jedinou korunou.
K dokončení zbývá instalace bezpečnostní
bariéry mezi vozovkou a chodníkem. Jaké
budou ještě investice do betonových city
bloků?
Instalace betonové bariéry zvané city-bloky je
vynucena malým odstupem chodníku od silnice
II/101. V úzkém oddělovacím štěrkovém proužku nelze ukotvit klasické zábradlí nebo svodidlo,
protože pod štěrkem probíhají trubky sbírající
dešťovou vodu stékající z tělesa vozovky.
Náklady na vlastní city-bloky a jejich osazení budou cca 100 tisíc korun. Další nemalé
náklady přinese naplnění požadavku Policie ČR
umístit na tyto betonové bloky černo-žlutý nátěr. Bude instalováno cca 45 dvoumetrových
bloků.
Kdy očekáváte, že montáž těchto bloků
začne a jak dlouho bude trvat?

Proč neproběhla rekonstrukce již v minulosti, kdy bylo vydané předchozí stavební
povolení? Čekalo se na související investici
- přeložku VN a NN do chodníku společností
ČEZ?
Ano, to byl hlavní důvod neustálého posouvání
termínu stavby.
Nebude se tedy tentokrát na přeložku kabelů čekat?
Nebude, stavba začne v nejbližších dnech.
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Proplachy byly provedeny ve dnech 16. 2.,
18. 4. a 31. 5. 2017 v satelitu Zlatá I.
Pravidelné rozbory vody ukazují, že obsah
železa a manganu se pohybuje na hranici,
kterou povoluje norma - někdy vzorky vyhovují, jindy nikoli. Jaké varianty řešení rekonstrukce úpravny vody v zastupitelstvu
diskutujete?
Máte pravdu, ostatně rozbory vody jsou k dispozici na webových stránkách obce. Na konci
září nám skončí výjimka na železo a mangan,
proto hledáme (soutěžíme) dodavatele technologie, která nám zmiňované prvky z vody
odstraní. Zároveň však musí být použitelná do
celkového projektu úpravny, na který máme
stavební povolení a žádáme o dotaci z ministerstva zemědělství, která by mohla činit cca
65% nákladů. Zbývajících 35% nejsme schopni
ufinancovat, budeme usilovat o dotaci ze středočeského kraje. Reálně můžeme ufinancovat
kolem 10% předpokládaných nákladů.
Můžete pro naše čtenáře kvalifikovaně odhadnout i potřebné finanční náklady na tyto
technologie?
Pohybujeme se kolem deseti milionů korun.
Prostředky k opravě vodárny i vodovodního
řadu musíme získat i prostřednictvím fondu oprav, který začínáme tvořit posledním
usnesením zastupitelstva ze dne 24. 5. 2017.
Zvýšení ceny vody o 5 Kč je jen ¼ potřebných
prostředků. V počátcích tvorby fondu bude ¾
doplácet ze svého rozpočtu obec, aby byl příjem fondu oprav cca 200.000 Kč ročně.
Jaká je šance, že se podaří do chodníku dostat nejen VN a NN kabely, ale i prehistorické telefonní vedení na dřevěných sloupech,
kterých už po středočeském kraji moc vidět
není?
Řešení v této oblasti hledá pan Mezihorák, který má k této oblasti blízko a věřím, že se nám
podaří i v této oblasti dosáhnout pokroku.
Děkuji za informace ohledně chodníků.
Další oblastí, která naše občany zajímá, je
problematika zajištění dodávek pitné vody.
Ke zvýšení její kvality bezesporu přispívají
proplachy vodovodního řadu. Kdy a v jaké
části byly proplachy v poslední době provedeny?

Bude v souvislosti se změnou ceny vody
proveden odečet vodoměrů, a kdy
proběhne?
Samozřejmě, že musí proběhnout mimořádný
odečet stavu vodoměrů ve staré části obce.
Bude uskutečněn v měsíci červnu, občané
budou včas informování i s využitím služby Infokanál. Odečet vodoměrů ve Zlaté I je
v kompetenci provozovatele vodovodu v této
zástavbě. Kdo to skutečně bude na konci
června, se pane redaktore, neodvažuji vzhledem k probíhajícím převodům majetku vůbec
odhadovat.

Pokročila jednání s příslušnými úřady a ministerstvy k získání dotace na takovouto
investici?
Nepokročila, podmínkou zahájení jednání o dotaci je upgrade projektu.
Dodávka vody není jen o kvalitě, ale také
o kvantitě. Lepší zásobování by měly přinést nové vrty, o jejichž výstavbě jsme psali
v podzimním vydání Zlatského občasníku.
V jakém stavu je výstavba a připojení těchto nových zdrojů vody?
Výstavba je v poslední fázi. Zemní práce jsou
hotové a probíhají jen dokončovací operace
– ochranný betonový límec, terénní úpravy
a oplocení ochranného pásma I. stupně. A pak
následná série nejrůznějších povolení nutná
k jejich provozu od povodí Labe, přes hygienu,
„Řízení leteckého provozu“ či vodoprávního
úřadu.
V závěru minulého článku o nových vrtech
jsem vyzval naše občany, aby na adresu redakce zaslali návrhy využití prostoru okolo
nových vrtů k volnočasovým aktivitám.
Bohužel žádný návrh do redakce nepřišel.
Dostali jste na zastupitelstvo nějaký návrh,
jak po oplocení ochranného pásma zbylý
prostor využít?
Žádný námět jsme neobdrželi, ani ústně, ani
písemně.
To je jistě škoda, protože mnoho obecních
pozemků k volnočasovým aktivitám už
nezbývá.
Dovolil bych si využít ještě jednou této možnosti a žádám občany, kteří mají nějaký nápad, jak
využít prostor pod vodárnou k volnočasovým
aktivitám, ať se staví kteroukoli středu na obecním úřadu a můžeme Váš projekt prodiskutovat.
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Situaci okolo vody, ale i kanalizace, komplikují i probíhající dražby na majetek původního vlastníka. Jaká stanoviska k probíhajícím
dražbám zaujímá zastupitelstvo obce?
Podali jsme nabídku na odkup všech sítí mimo
splaškové kanalizace, ale ta nebyla akceptována. Více informací můžete získat na webových
stránkách Justice.cz.

V závěru byste nám mohl přiblížit i jeden
z Vašich koníčků, včelařství. Kolik včelařů je
vlastně v naší obci a zhruba kolik včelstev se
tedy „stará“ o naši floru? V obci jsme 3 včelaři
a staráme se zhruba o 60 včelstev. S koncem
jara dochází k rojení včel, je to jejich přirozený
rozmnožovací pud, který se snažíme co nejvíce
tlumit, jelikož tím přicházíme o med, který si roj
z původního úlu odnáší. Občas se to však nepovede a včely se vyrojí. Letící roj vypadá sice
hrozivě, ale věřte, že má své starosti a rozhodně nechce na nikoho útočit. Když se u Vás objeví, zavřete okna a dveře a hodinku vyčkejte. Roj
včel se u Vás na chvíli „zastavil“ a zpravidla za
chvíli odletí do svého stálého bydliště. Pokud
se tak nestane a roj se u Vás usadí, volejte nejbližšího včelaře.
Jak jsou včelaři organizování a co musí
zájemce o tento krásný a užitečný koníček
umět a znát či mít?
Včelaři jsou registrováni v Českém svazu včelařů. Včela je totiž hospodářské zvíře. Začít
včelařit znamená mít vedle vybavení, z něhož
je nejdražší medomet, také spoustu znalostí
o chovu včelstev. A pak stačí zakoupit oddělek,
případně ho získat darem od přítele včelaře,
a můžete si produkovat skutečný med a spoustu dalšího, jako třeba propolis a vosk.
Máte, pane starosto, do nastávajícího letního období nějaké přání, o kterém doufáte,
že se Vám splní?
Přeji si, aby už konečně skončilo několik let se
vlekoucí insolvenční řízení, ze kterého snad
vzejdou noví majitelé, kteří budou s obcí komunikovat a spolupracovat na principu oboustranně výhodné trvalé udržitelnosti, a ne jen
okamžitého zisku a jednostranných výhod.
Děkuji za Váš čas a ať se Vám splní Vaše
přání.
Stanislav Novotný
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Rozhovor s panem místostarostou
Pane místostarosto. Jsem rád, že si můžeme popovídat o některých
projektech a námětech do dalšího období Vaší práce.
V rozhovoru s panem starostou jsem se věnoval zejména „minulosti“,
s Vámi bych rád našim čtenářům představil blízkou “budoucnost”.
V úvodu bych Vám rád poděkoval za práci na
jednom z nejdůležitějších dokumentů dalšího
rozvoje obce, na územním plánu. V jakém stavu se tyto práce momentálně nacházejí, jaký
bude další krok při schvalování tohoto plánu
a na kolik už ÚP přišel obecní pokladnu?
Ještě dříve, než si představíme další kroky procesu schvalování „Územního plánu obce Zlatá“,
dovolil bych si nám všem připomenout poslední
jednání.
Chtěl bych tedy navázat náš rozhovor na
veřejné projednání posouzeného a upraveného
návrhu územního plánu (ÚP) obce Zlatá, které
svolala paní Ing. ak. Arch. Sylva Matějková, pracovnice Městského úřadu Brandýs nad Labem
– Stará Boleslav, Odbor územního rozvoje a památkové péče (tedy pořizovatel ÚP), na středu
4. 11. 2015 v „Hospodě U Hasičů“ ve Zlaté. Dle
mého názoru si každý z nás, ještě dnes, pamatuje průběh celkem bouřlivého jednání a diskuze.
Důležité ale je, že do týdne od tohoto veřejného projednání (tj. do 11. 11. 2015) mohl každý
uplatnit připomínky či námitky k projednávanému návrhu ÚP a písemnou formou je doručit
k pořizovateli.
Dále bych chtěl připomenout, že obecní
zastupitelstvo svolalo na 24. 2. 2016 „Veřejnou diskuzi k využití pozemků v lokalitě Zlatá
I“. Tedy další bouřlivá diskuze za účasti nejen
obyvatel obce Zlatá, ale i majitelů ostatních
„stavebních“ pozemků. Cílem této diskuze byla
snaha o vyslyšení názorů a i jejich výměny, a to
nejen v rámci obyvatel naší obce, ale i s majiteli
nezastavěných pozemků, tedy s našimi potenciálními obyvateli. Dále tato diskuze měla,
tak jak bylo deklarováno na pozvánce, sloužit
jako podklad pro další rozhodnutí o úpravách
územního plánu Zlatá. Následovalo dne 31.
8. 2016 veřejné zasedání zastupitelstva obce
Zlatá, které v usnesení č. 90/16/2016, „schválilo způsob využití dosud nezastavěných ploch
v prostoru lokality Zlatá I, jako plochy určené
ke smíšené zástavbě. Pro lokalitu V Čertáku, to
je pro pozemky č. p. 203/43, 203/45 a 203/50
bude nutné zpracovat Územní studii“ … konec
citace z usnesení.
V průběhu roku 2016 tedy došlo k několika
schůzkám mezi pořizovatelem ÚP paní Ing. ak.
Arch. Sylvou Matějkovou a zástupci obce Zlatá
pány L. Přibylem, J. Horkým a L. Petrusem, na
kterých jsme řešili nejen způsob vypořádání se
s připomínkami a námitkami, které byly v řádném termínu doručeny pořizovateli.
V současné době jsou veškeré námitky a připomínky vyřízeny a dopisem ze dne 2. 3. 2017
dala paní Ing. ak. Arch. Matějková „Pokyn pro
úpravu územního plánu obce Zlatá“ (tedy další,
druhé veřejné projednání) projektové kanceláři
KADLEC KK NUSLE spol. s r.o. k provedení změn

v textové a výkresové části. Provedení změn,
a tedy vyhotovení nového návrhu Územního
plánu obce Zlatá očekávám, dle mého laického názoru, nejdříve v druhé polovině letošního
roku.
Následně zhotovitel vyhlásí formou Veřejné
vyhlášky termín druhého veřejného projednání
Návrhu územního plánu obce Zlatá.
Na závěr si dovolím poznamenat, že každá
úprava či zásah do územního plánu navyšuje náklady na jeho pořízení. Od podpisu smlouvy se
zhotovitelem fi. KADLEC KK NUSLE spol. s r.o.
v červnu roku 2007, do současné doby, jsou zatím celkové náklady na pořízení územního plánu
278.400,- Kč.
Jakmile bude ukončen proces zhotovení
Územního plánu obce Zlatá, nic nebrání zrušení
opatření o stavební uzávěře.
Z Vašich vyjádření na veřejném zasedání zastupitelstva vyznělo, že hodláte kromě ÚP
také následně zahájit práce na strategickém
plánu rozvoje obce. Už jste měli k tomuto záměru nějakou schůzku zastupitelů?
Ano, měli. Po schválení a vydání Územního
plánu obce Zlatá, budou následovat práce na
zpracování mnohem jednoduššího dokumentu,
ale minimálně stejně důležitého, jako je územní
plán obce, tj. na dokumentu „Strategický plán
rozvoje obce Zlatá“. Zmíněný plán rozvoje obce
tvoří přílohu většiny žádostí o dotace a je většinou jednou z podmínek pro jejich získání.
Můžete našim občanům nastínit některé stěžejní rozvojové osy?
V současné době máme s kolegy zastupiteli prodiskutované první syrové návrhy rozvoje
obce. Nechtěl bych se zatím pouštět do dalších
úvah. Již nyní je ale jisté, že bez spolupráce s našimi občany formou diskuze, anketních dotazů
a spolupráce s profesionálním zpracovatelem
se neobejdeme. Vždyť najít dobrá řešení při
zpracování problémů spojených s rozvojem
obce v oblasti např. její technické infrastruktury, dopravy, občanské vybavenosti, životního
prostředí a zájmových aktivit obyvatel, nebude
jednoduché.
V rámci záměru ke stabilizaci a zachycení
vody v krajině se uvažuje (a v návrhu ÚP je
zmíněna) vodní plocha na Dobročovickém
potoce?
Jedním z navržených řešení jednotlivých lokalit obce v Územním plánu obce Zlatá, je vybudování „vodní nádrže“ nad obcí a to na „našich
obecních pozemcích“. Jedná se o pozemky
v celkové souvislé výměře cca 3.000 m2 a jsou
přístupné polní cestou, která navazuje na komunikaci k lesu. Vzhledem k současnému tren-

du klesajícího množství podzemních vod, a tedy
k nutnosti zachycovat a využívat každou kapku
dešťové vody, a dále vzhledem k podpoře Ministerstva životního prostředí formou vyhlášení
dotací na projety spojené s obnovou či zřízením
nových mokřadů, rybníků či nádrží, mi připadá
šance získat zdroje na vytvoření vodní plochy
o velikosti cca 500 až 1.000 m2 reálná. Tato vodní plocha by mohla být vhodnou součástí volnočasového prostoru pro společné využití. Dle
mé představy by vodní nádrž byla vybudována
mimo koryto Dobročovického potoka, tedy byla
by neprůtočná, a mohla by splňovat i požadavky
na regulaci množství vody v potoce v případě
nebezpečí povodní a dále by mohla, po úpravě
přístupové cesty, sloužit i jako záložní rezervoár
vody pro hasiče. Je reálná šance získat na zmíněný projekt dotace. Prvním krokem k realizaci
vodní nádrže bude vypracování odborného posudku technikem pro pozemní a vodohospodářské stavby.
Jedna z mála ploch s potenciálem pro volnočasové aktivity je prostor podél cesty k hřišti
u lesa. Pozemky vpravo od asfaltové cesty
(směrem k lesu) jsou v majetku obce a dali by
se využít k instalaci cvičebních prvků v přírodě, fit parku pro seniory, workoutového hřiště
nebo posilovacích strojů pro mladší generaci.
Podpořil byste takový projekt?
Samozřejmě bych podpořil každý projekt, který
by našim občanům zvýšil komfort bydlení v naší
obci. Pokud tento projekt zařadíme do projektů v rámci „Strategického plánu rozvoje naší
obce“, tak jej také podpořím.
V jarních a podzimních měsících, kdy jsou
kratší dny, by této cestě ke hřišti slušelo parkové osvětlení. Umožnilo by to bezpečný
pohyb osob i v podvečerních nebo ranních
hodinách. Můžete na jednání zastupitelstva
přinést návrh k osvětlení této cesty?
Pane redaktore, dle mého názoru, je nutné nejprve realizovat osvětlení veškerých komunikací,
které naši obyvatelé každodenně užívají pro přístup ke svým domům. Dále předpokládám, že je
reálné zahájit ještě v letošním roce rekonstrukci
veřejného osvětlení v lokalitě „stará“ Zlatá. Následným krokem by mohla být realizace osvětlení Vámi zmíněné cesty. Pro tuto cestu bych
preferoval osvětlení pomocí LED světel osazených pohybovými čidly pro zvýšenou intenzitu
osvětlení, jestliže se k nim někdo přiblíží.
Máte, pane místostarosto, do nastávajícího
období nějaké přání, o kterém doufáte, že se
Vám splní?
Ano mám … sobě a všem našim obyvatelům
bych přál, abychom dokončili realizaci úpravny
vody v naší vodárně a tím pádem rapidně snížili
její limitní hodnoty obsahu železa a manganu.
Děkuji za Váš čas a přeji hodně zdaru do Vaší
práce.
Rozhovor redakci poskytl pan Jan Horký
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Rekapitulace úsilí na zvýšení komfortu
dopravní obslužnosti obce Zlatá
1. V říjnu 2015 jsme všem obyvatelům naší
obce, v té době naše obec čítala necelých
300 obyvatel, zaslali anketní lístek, který
obsahoval celkem 8 otázek bezprostředně
se týkajících problémů dopravní obslužnosti
naší obce. Zpět se nám vrátilo 56 vyplněných
anketních lístků.
Z odpovědí vyplynulo, že obyvatelé požadují:
a) navýšení četnosti ranních a odpoledních spojů autobusové linky č. 329
a i případně linky č. 423,
b) propojení obce Zlatá linkou č. 423,
c) autobusové propojení s nádražím
v Úvalech,
d) „žákovské“ spoje busu č. 329 s možností přestupu na autobusy do a z Uhříněvsi, které by respektovalo ranní a odpolední vyučování našich žáků v základních školách v Uhříněvsi.
2. Dne 16. 11. 2015 v Dobročovicích došlo
k první schůzce zástupců obcí regionu „Povýmolí“ tj. obcí Dobročovice, Květnice, Sluštice, Škvorec, Úvaly a Zlatá a dále zástupce
obce Sibřina. Účelem schůzky bylo sjednocení požadavků a připomínek všech zástupců zmíněných obcí na změny v příměstské
hromadné dopravě regionu. Zápis z jednání
byl podkladem pro jednání o změnách se
zástupci fi. ROPID (Regionální Organizátor
Pražské Integrované Dopravy). Jednáním
s fi. ROPID byl pověřen starosta obce Dobročovice pan ing. Marcel Slováček, MBA.
Z jednání byl vytvořen zápis, který je k dispozici na webových stránkách obce.

Koncem března 2016 se v Dobročovicích
konala další schůzka, na které jsme si ještě
jednou všichni upřesnili a doplnili naše původní požadavky. Následovalo jednání pana
starosty M. Slováčka se zástupcem fi. ROPID
panem ing. Jiřím Vyčítalem vedoucím Odboru příměstské dopravy, ale jednání nepřineslo žádné pozitivní změny.

3. Po neúspěšném jednání pana Slováčka se zástupci fi. ROPID jsme se rozhodli, že
další jednání již budeme provádět sami, a to
přímo, bez zastupování další osobou. Obecní zastupitelé pověřili jednáním pana Jana
Horkého a za cestující veřejnost se jednání
zúčastnil pan Stanislav Novotný.
Během roku 2016 jsme spolu absolvovali
konzultace téměř se všemi starosty okolních obcí za účelem stanovení a prosazování
společných zájmů ke zlepšení autobusové
dopravní obslužnosti naší obce a případně
i obcí okolních. Např. 20. června proběhlo
jednání se starostou městyse Škvorec panem Rubínem o dopravě našich žáků a žáků
obyvatel Škvorce do a z vyučování v základních školách v Uhříněvsi. Stejná jednání jsme
vedli se starostou obce Květnice panem
Plockem. Se starostou obce Sluštice panem
Pavlíčkem jsme jednali o možnosti propojení
našich obcí autobusovými spoji prodloužením linky 423, a to zřízením otočky tohoto
autobusu na návsi ve Slušticích, které by,
mimo jiné, řešilo i propojení zmíněných obcí
s vlakovým nádražím v Úvalech.
4. Z každého jednání jsme vytvořili podklad společných požadavků, které jsme opakovaně předkládali k diskuzi vedoucímu Odboru příměstské dopravy panu J. Vyčítalovi,
ale nepodařilo se nám, bohužel, z anketních
požadavků mnoho prosadit, a to z především
z těchto důvodů:
Ad a) Navýšení četnosti ranních a odpoledních spojů linky busu č. 329 a i případně
linky busu č. 423.
Jsme jediná obec, která je na trase linky
329 dopravně obsluhována pouze touto jedinou linkou. Ostatní obce, např. sousední
Sluštice a Škvorec jsou propojeny ještě dalšími linkami busů, např. Sluštice 303 a 329,
Škvorec 423 a 329, dále Květnice 391 a 329,
Sibřina 303, 369 a 329. Nikdo ze zástupců
zmíněných obcí, kromě pana starosty Pavlíčka z obce Sluštice, nemá zájem o navýšení
četnosti spojů linky busu 329. Bez souhlasu
okolních obcí, podílet se na navýšení nákladů, které vyžaduje ROPID za navýšení četnosti, byť jen o jediný pár spojů, linky 329, je
toto s ohledem na obecní rozpočet naší obce
nerealizovatelné. Navrhli jsme tedy kompromisní řešení, které se finančně dotklo jen
naší obce a Škvorce a ranní spoje do Prahy
byly rozšířeny o jeden spoj v 6:40.
Ad b) a c) Autobusové propojení obce
Zlatá s nádražím v Úvalech linkou č. 423.
Propojení naší obce s vlakovými spoji
na Prahu z nádraží v Úvalech je přirozeným
přáním mnoha našich obyvatel. A stačilo by
málo - napojení naší obce na linku busu 423.

Zajíždění linky 423 do naší obce je podmíněno zajištěním prostoru pro jeho bezpečné
otáčení, a to, ať už v naší obci, či v sousední obci Sluštice. Po souhlasném stanovisku
starosty obce Sluštice s napojením jejich
obce na linku busu 423 (a samozřejmě i souhlasem naší obce s uhrazením 1/2 vícenákladů) jsme vyvolali veřejné projednání vhodného prostoru pro otočení busu č. 423 na návsi
před hospodou ve Slušticích. Jednání se
zúčastnili kromě zástupců dvou zmíněných
obcí i odpovědní pracovníci České policie,
odboru dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje a zástupci fi ROPID. Konečným
verdiktem bylo: prostor návsi ve Slušticích
nesplňuje normy pro vytvoření bezpečné
otočky busu linky č. 423. V obci Zlatá jsme
vhodný prostor pro otáčení busu také nenašli. Tím pádem propojení naší obce (resp.
naší obce a obce Sluštice) linkou busu č. 423
do Úval není, kvůli otáčení, v tuto chvíli technicky možné. Na poslední schůzce s panem
Vyčítalem jsme tedy navrhli použití mikrobusu na této lince – bez úspěchu. Také jsme
otevřeli diskuzi, zda neověřit potřebu autobusového spoje obcí v našem regionu směrem na nádraží v Kolovratech. Pravda, od 29.
4. 2017 došlo v oblasti Uhříněveska ke změnám v dopravě, ale naší obci žádné zlepšení
dopravní obslužnosti ve vazbě na vlakové
spojení do Prahy nepřinesly.
Ad d) Žákovské spoje linky č. 329, které
by navazovali na linku 366 pro přesun žáků do
a ze základních škol v Uhříněvsi.
Jedná se o společný zájem naší obce
a městyse Škvorce, protože žáci našich
i škvoreckých obyvatel navštěvují některou
z uhříněveských základních škol. O společném postupu prosazování našich zájmů
jsme se dohodli na jednání s panem starostou městyse Škvorce panem Rubínem. Naší
komunikací s pracovnicemi sekretariátů
uhříněveských základních škol jsme zjistili počet žáků s trvalým bydlištěm ve Zlaté,
případně ve Škvorci. Při jednání se zástupcem fi ROPID panem ing. Jiřím Vyčítalem
vedoucím Odboru příměstské dopravy jsme
se soustředili na vhodnou návaznost spojů busů 329 a 366 v ranních a odpoledních
hodinách a to tak, abychom zajistili bezproblémové cestování našich žáků do školy a ze
školy. Vzájemné sladění vhodných časů pro
přestup žáků z busu 329 na 366 a zpět se
nám podařilo dojednat jen částečně. Ranní spojení žáků do škol v Uhříněvsi je možné novým ranním spojem v 6:40 ze Zlaté
s přestupem v Sibřině na bus 366. Odpolední návrat ze školy přestupem z linky 366
na bus 329 v obci Sibřina není stále možný.
Přestupním bodem pro cestu ze školy je tak
nadále jen zastávka linky 209 „pod Oborou“.
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Zde mohou žáci ovšem bezpečně přestoupit na bus 329 jen ve 13:12, kdy je na přestup
8 minut. Další spoj linky 209 (v 15:12) jim poskytuje na přestup jen 3 minuty.
5. Závěr: Prosazování zájmů našich obyvatel, které by vedly ke zlepšení dopravní
obslužnosti linkami autobusů příměstské
dopravy v naší obci, jsme věnovali spousty
času a úsilí při jednání s obyvateli naší obce,
ale především se zástupci okolních obcí a se
zástupci organizátora příměstské integrované dopravy fi. ROPID. Bohužel, nepodařilo se nám prosadit všechny z požadavků
našich občanů. Nepovažujeme však naše

jednání za neúspěšná ani konečná. Budeme
se soustředit na komunikaci s nově vznikající příspěvkovou organizaci IDSK (Integrovaná doprava Středočeského kraje). Úkolem
IDSK jako organizátora integrované dopravy bude ve spolupráci s pražskou organizací
ROPID vytvoření společného integrovaného dopravního systému na území Středočeského kraje a Prahy, ve kterém by cestující mohli jezdit vlaky, autobusy, metrem
atd. na jednu jízdenku. Koncepci Integrace
veřejné dopravy v Praze a Středočeském
kraji - II. etapa si můžete prohlédnout pod
tímto QR kódem.

Jan Horký, Stanislav Novotný

Jarní brigáda 2017
V sobotu 22. 4. 2017 proběhla již tradiční jarní brigáda. Počasí, stejně jako na podzim, brigádníkům nepřálo, a možná to byl hlavní důvod malé účasti našich spoluobčanů. Byl proveden úklid
u kontejnerů na tříděný odpad a podél komunikace II/101. Hlavní práce se odehrávaly podél
cesty na hřiště „U lesa“ a navazovaly na dílo započaté v loňském roce – kácení a odvoz náletových dřevin a výsadba ovocných stromů podél cesty. Děkujeme všem, kteří si i v deštivém
prostředí přišli máknout a přispěli ke zkrášlení veřejných prostor v naší obci. Současně děkujeme majitelce firmy JOYin, s. r. o., že poskytla obci sponzorský dar, za který byly nakoupeny
ovocné stromky.
Stanislav Novotný
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Městská policie Úvaly a její
činnost v obci Zlatá
Dne 23. 1. 2015 byla uzavřena smlouva mezi
obcemi Zlatá a Úvaly k zajišťování činnosti
podle zákona o obecní policii. Podle smlouvy
započala městská policie Úvaly svoji činnost
v obci Zlatá od 1. 3. 2015. Na území Úval zahájila svou činnost od 1. 9. 2014. Obdobnou
smlouvu Úvaly uzavřely i s dalšími obcemi
v okolí. Obecní policie Úvaly poskytuje své
služby ještě obcím Škvorec, Dobročovice
a Květnice.
Smlouva o obecní policii byla uzavřena
kromě preventivních úkolů při ochraně osob
a majetku mj. i pro zjednodušení postupu při
odhalování a projednávání přestupků a pro
vyloučení osobních vztahů při jejich projednávání. Činnost MP Úvaly ve Zlaté vychází
z jejich vlastního harmonogramu preventivních opatření a požadavků naší obce. Požadavky obce vychází z podnětů obyvatel obce
a z vlastních zjištění. V diskuzích s obyvateli
při zasedáních zastupitelstva a společenských akcích pořádaných obcí bylo například
několikrát zmíněno parkování automobilů na
chodnících a místech, kde je parkování zakázáno (obytná zóna).
Požádal jsem velitelku městské policie
Úvaly Kateřinu Baštovou o informaci k postupu při řešení této konkrétní situace:
„Konkrétně tato situace byla v počátečních
fázích řešena s přestupci upozorněním, že se
dopouštějí přestupku (tzv. smajlíci za stěra-

čem). V současné chvíli jsou již dávány výzvy
k podání vysvětlení. Přestupci, kteří se doposud
dostavili k vysvětlení, byli vyřešeni domluvou.
Při opakovaném, nebo dlouhodobém porušování běžných pravidel nelze takové řešení očekávat trvale. I městští strážníci mají za svou práci
odpovědnost. „Právem” špatně parkovat navíc
přestupci porušují práva ostatních na bezpečnost dopravy. Ti si toto právo mohou zjednat
právě prostřednictvím městské policie. Sankce
je jen nástroj, jak docílit právního stavu.“

Městská policie Úvaly podává pravidelně
zprávy ze své činnosti zřizovateli (Úvaly) i obcím, s nimiž má zřizovatel uzavřené smlouvy.
Odpovědnost ke zřizovateli a ostatním partnerům, kteří se podílí na jejím financování, je
tím zřejmá a dokladovaná.
Pro okrsek Zlatá je určen strážník MP Petr
Langmaier, tel. 603 560 009. Jistě Vám ale
pomůže i Kateřina Baštová, velitel MP, tel.
735 172 702, 603 560 008.
Pavel Rak

Rozsvícení vánočního stromku
V neděli 27. 11. 2016 začal adventní čas tradičním rozsvícením vánočního stromu. Stavbu
stromu v prostoru před požární zbrojnicí zajistily, jako každoročně, členové sboru dobrovolných hasičů, za což jim náleží poděkování. Dozdobení stromku vánočními ozdobami již patřilo
našim nejmenším. Správnou předvánoční atmosféru dotvářela vůně vánočního cukroví doplněná opékanými špekáčky a zejména kolektivní zpěv několika vánočních koled…
Stanislav Novotný
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Drakiáda 2016
22. října 2016 nám sice počasí nepřálo, ale motivace létat byla veliká. Vzduchoplavce, kteří
své draky měli už vysoko, žádné počasí nemohlo vyrušit. Ostatní chvíle s přeháňkami přečkávali pod přístřeškem u horkého čaje. Děti urputně běhaly se svými draky, dokud se nezadařilo, a drak nevlál ve slabém větru, který ten den vanul. Putovní pohár ukončil svou pouť v roce
2015 u výherce z Květnice, proto vítězka roku 2016, Terezka Kučerová, dostala pohár nový.
Letu zdar i do příštího ročníku.
Pavel Rak

Soutěž o nejlepší bramborák
Tradiční soutěž o nejlepší bramborák proběhla v sobotu dne 19. listopadu 2016. Venku už je zima a brzy tma. Před lety jsme vynalezli elegantní řešení - zatopit v rozsvícené
hospodě. Ze soutěžních vzorků zúčastnění
hodnotitelé jako nejlepší vybrali bramboráky
připravené Veronikou Inquortovou. Druhé
místo obsadil pan Petr Urgin a pomyslnou
bronzovou medaili získal loňský vítěz, pan
Václav Loučka, který dekoroval svou přemožitelku medailí, putovním pohárem a obdaroval pytlem brambor.
Pavel Rak
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O psech a lidech
Vlastnit pejska neznamená pouze si užívat
jeho přítomnost, ale je třeba dodržovat určitá pravidla. Rozumný vlastník psa tato pravidla zná a respektuje, a není tak na obtíž ani
svým sousedům, ani ostatním kolemjdoucím
na veřejných cestách a prostranstvích. Tak,
jak se projevuje svým chováním pes, to samé
můžeme čekat i od jeho majitele.
To, že naši nejvěrnější psí přátelé spořádají
sto tisíc tun krmení ročně, už někde musí být
vidět, ale ne na ulicích, pěšinách, v parcích
a na dětských hřištích. Letošní zima, bohatá na sníh, opět odhalila nešvar některých
majitelů psů, a to neuklízení exkrementů po
svých psech. Vím, že existují pejskaři, kteří
mají názor, že když zaplatili poplatek za psa
100Kč za rok, nemusí odklízet nic. Sníh na
chvíli ukryl tyto „poklady“, ale jarní tání je
opět odhalilo. Apeluji proto na majitele psů,
aby uklízeli výkaly po svých psech, které zanechají na veřejných cestách a přístupných
obecních pozemcích. Není příjemné si přinést na botách domů psí ozdobu. Kdo, už někdy při procházce vyšlápl tuto ozdobu ví, jak
je důležité po psech uklízet.
Václav Loučka

„Život je pes, ale žít je psina“.

Charlie Chaplin

„Není na světě lepšího psychiatra, než je pes
olizující Vám obličej“ 
Ben Williams

Odečet vodoměrů v sídlišti ZLATÁ I
Dle posledních informací bude společnost Dolia Invest s. r. o. dne
30. 6. 2017 končit s provozováním vodovodní sítě v sídlišti Zlatá I.
Z tohoto důvodu se budou realizovat odečty vodoměrů v sídlišti
Zlatá I. v termínu 24. 6. – 30. 6. 2017 vždy v průběhu dne od 8:00
do 18.00 hod. Odběratelé mohou realizovat i samoodečet, který
mohou nahlásit telefonicky nebo formou SMS zprávy s uvedením
jména odběratele, č. p. nebo č. parc. a stavem vodoměru v m3.
Telefonní číslo k nahlášení je 608 024 821.
Jménem provozovatele děkuje za zveřejnění informace
pan Ing. David Kunický.
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Čarodějnice 2017
30. 4. 2017 proběhlo tradiční „pálení čarodějnic“. Přípravy začínaly jako vždy dříve zajištěním všech potřebných surovin a prací.
Zlatští hasiči dovezli dřevo, připravili hranici
a otevřeli hospodu. Další dobrovolníci (vlastně dobrovolnice) zajistili program pro děti
i pro dospělé. Zatímco z dřívějších dob si
mnozí pamatujeme „čarodějnice“ jako celonoční akci pro dorostence, dnes už je to akce
spíše rodinná a spořádaná. Na návsi se sešla
spousta masek čarodějnic a čarodějů malých
i velkých účastníků. Do ohně po jeho zapálení byly naházeny naštěstí jen čarodějnice
neživé. Jana se Šárkou bavily děti i dospělé
připravenými soutěžemi, o hudební doprovod se postaral stejně jako v loňském roce
Honza Roušar. Pro účastníky bylo připraveno
občerstvení tekuté i jedlé. Opékání špekáčků
bylo zkouškou odvahy, u ohně bylo opravdu
teplo. Všichni to ale zvládli a ohněm vysušená těla bylo možné zavlažit v hospůdce U hasičů. Opékání proto bylo doménou tatínků,
děti se zatím bavily při soutěžích a maminky
vše bedlivě sledovaly zpovzdálí. Akce se zúčastnilo přes 80 obyvatel Zlaté, z toho polovina dětí. Snědlo se 100 špekáčků, 5 bochníky
chleba, vypilo 30 litrů vody (ochucené i neochucené), čaj a dva sudy piva. Sousedky napekly sladké koláčky pro každého. Malovalo
se na dřevo, skládaly origami, soutěžila družstva dětí i dospěláků v různých disciplínách.
U dospělácké dohry v hospůdce po setmění
už jsem bohužel nebyl, jako spousta ostatních rodičů jsem šel s dětmi probírat zážitky
domů. Ale i tam to jistě stálo za to. Reakce
zúčastněných nás pozitivně motivují k pořádání dalších podobných akcí do budoucna.
Takže příště se určitě potkáme znovu.
Pavel Rak
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MATEMATICKÁ HÁDANKA
Na jarní brigádě bylo zasazeno 20 stromů. Na jejich nákup věnovala firma JOYin
10 000 Kč. Za ně pan Václav nakoupil švestky, třešně a hrušky.
Švestka stála 250 Kč, třešeň stála 750 Kč a hruška 1500 Kč.
Kolik švestek, hrušek a třešní brigádníci zasadili?
Správnost výpočtu si ověřte v tajence doplňovačky
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Zbytek po hoření
Udělat radost
Vztyčit
Myšovitý hlodavec
Stojící uprostřed
Nástroj k odstranění plevele
Podložky pod hlavu
Osobní lodě
Plenky

T3
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)

Provaz
Marie (hovor.)
Patřící mnichovi, Podraz
Vlastní muž, Okolí řeky
Malý mrak, Říci
Monarcha, Poušť v Africe
Zahradní náčiní, Jezdecký sport
Motorka (hovor.), Kypřit pluhem
Kývání paží,
Učební pomůcky pro zapisování
J) Lump (pozpátku), Nástroj pro štípání dřeva
K) Bičovat, Chlupatá hračka
L) 100 kilo, Stroj na praní prádla
M) Nádor v kostní dřeni
N) Vyrobený z máku
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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
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Redakce: zlatskyobcasnik@obeczlata.cz
Vychází jako nepravidelný informační zpravodaj.

