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zima 2020
Už máte nový vodoměr?
Komplexní informace o nových
vodoměrech, vodárně či
vodném naleznete na straně 10.

Oprava budovy obecního úřadu
Během letních prázdnin proběhla rozsáhlá oprava budovy obecního úřadu. Více se
dozvíte na straně 4.

Sbor dobrovolných hasičů
získal vozidlo od kolegů ze
Škvorce
Podařilo se zakoupit vozidlo značky Avia
za symbolickou cenu od SDH Škvorec.
Podrobnější informace se můžete
dozvědět na straně 18.

Uspěli jsme s projektem
Fitness stezky a získali dotaci
Středočeského kraje
Děkujeme za Vaše hlasy. Dotaci
jsme získali, a tak jsme se pustili do
práce. Jednak měníme džungli plnou
šípků, bezinek a kopřiv na plochu
vhodnou k instalaci cvičebních
prvků, ale současně finalizujeme
smlouvu s vybraným dodavatelem.
Pevně věříme, že si na jaře už všichni
zacvičíme. Co nás ještě čeká,
popisujeme na straně 8.

Letošní advent bude jiný,
ale stromek u hasičárny bude
krásný, jako vždycky... O akci Sboru
dobrovolných hasičů se dočtete na
straně 20.
Nákup dopravní a technické
infrastruktury
Pondělí 11. května 2020
vstoupilo do moderních dějin naší obce.
Byly podepsány smlouvy k získání ČOV
a dalších částí infrastruktury v obci
včetně práva stavby na hlavní řad ve
staré části obce. Podrobný rozbor
nakoupeného majetku pro Vás připravil
pan místostarosta na straně 12.

Jarní cyklovýlet
Co si takhle vyjet na kole do nejbližšího
okolí? Na jaře si to řeklo 21 sportovců
a vyrazili s námi do Louňovic
a Voděradských bučin. O trase
i zážitcích z tohoto výletu Vás informuje
článek na straně 16.

Modernizace dětského hřiště
bude na jaře dokončena
Během léta se podařilo realizovat
z participativního rozpočtu obce novou
zpevněnou plochu na dětský basketbal.
Tráva, drny, hrboly už jsou minulostí.
Na jaře namontujeme nový koš a může
se začít hrát. Více informací najdete na
straně 11.

Setkání generací 2020
Koncem léta se uskutečnilo setkání
generací na naší návsi. Přivítali jsme
nové občánky a gratulovali jubilantům.
Obrázky z této akce máte na straně 9.

2

3

Úvodní slovo starosty obce Zlatá
Vážení spoluobčané,
dlouho jsme přemýšleli, zda vydáme další číslo Zlatského občasníku ještě letos a dodržíme
tak tradici nebo, s ohledem na vývoj epidemie
Covid-19, ponecháme vydání dalšího čísla
Občasníku až na další rok. Nakonec jsme nabyli
přesvědčení, že naši občané si zaslouží být informováni o tom, co se v obci děje. Život v obci
se pandemií Covid-19 nezastavil, ani zastupitelstvo nepřestalo pracovat. Proto jsme se
rozhodli toto číslo Občasníku před vánočními
svátky vydat, a doplnit tak všechny informace
o dění v obci, které Vám předáváme průběžně
elektronicky na webu obce. V tomto adventním čase mi dovolte se trošku ohlédnout dozadu a zhodnotit práci zastupitelstva i poděkovat za odvedenou práci a pomoc.
Při jednom z posledních veřejných zasedání
zastupitelstva jsem vyzval jednotlivé zastupitele, aby sami řekli, co vlastně v období mezi
dvěma jednáními zastupitelstva pro obec vykonali. Zastupitelé zvolení za sdružení nezávislých kandidátů (dále jen SNK) Společně pro
Zlatou podali informace o všech úkolech, na
kterých v období mezi dvěma zasedáními zastupitelstva pracovali. Zastupitelé zvolení za
SNK Změna pro Zlatou byli ve svých vyjádřeních víceméně struční, protože v rámci svých
funkcí v zastupitelstvu pro obec, bohužel,
mnoho neudělali. Věřím však, že s odezněním
epidemie se znovu začneme scházet na pravidelných pracovních schůzkách a spolupráce
obou SNK se zlepší.
Chci Vás ujistit, že základem rozvoje naší
obce jsou, vedle dalšího, tyto priority:
a) Zabezpečit ekonomickou stabilitu rozpočtu obce, finančně pokrýt všechny běžné
výdaje (chod úřadu, údržba komunikací, provoz vodárny a ČOV, odpadové hospodářství
apod.).
b) Zabezpečit největší rozvojové investiční
akce. kterými jsou rekonstrukce vodárny
a zasíťování staré obce spolu se Zlatou II.
c) Zabezpečit nákup zbylých IS, aby celá infrastruktura byla ve vlastnictví obce.
d) Zabezpečit finanční zdroje pro financování
společnétho projektu několika obcí – výstavba svazkové školy.
e) Zabezpečit finanční krytí i malých investičních projektů.
f) Zabezpečit finančně vyrovnané a řádné
provozování vodovodu ve Zlaté I v rámci
veřejné služby a dokončit výměnu vodoměrů, bez které by to nebylo možné.
Současná ekonomická situace obce je
v závěru roku 2020 stabilní. Obec nemá závazky po splatnosti a hotové finanční zdroje
na účtech jsou k 30. 9. 2020 ve výši cca 5,2 mil.
Kč. Pokud jde o závěr rozpočtu na rok 2020
a výhled na období 2022 a 2023 je situace
podstatně horší. Budeme mít určitě problémy
jak na příjmové, tak na výdajové straně. V příjmové straně rozpočtu budou negativní dopady v části příjmů z rozpočtového určení daní
– důsledek prudkého ekonomického poklesu

hrubého domácího produktu ve výši okolo 10
%. Na výdajové straně bude největší problém
se zajištěním zdrojů pro financování svazkové
školy. V tomto projektu dochází k narůstání
předpokládaných výdajů a v současné době
by obec Zlatá měla v letech 2020 –2023 (přesné termíny nejsou doposud známé) uhradit
podíl na nákladech ve výši 4 – 4,5 mil. Kč. Dne
20. 11. 2020 se konalo jednání svazku o výstavbě. Manažerka projektu na tomto jednání
uvedla, že s největší pravděpodobností dojde
jak ke zvýšení investičních výdajů, tak současně budou přepracována pravidla pro výpočet
příspěvku jednotlivých obcí. Příspěvek obce
Zlatá by se zvýšil až na 7 mil. Kč. Tuto částku
rozpočet obce neutáhne. Během 3 let (2021 –
2023) by měla obec vynaložit náklady ve výši
cca 39,1 mil. Kč (vodárna – 9 mil. Kč, páteřní
síť 19 mil. Kč, svazková škola 6,6 mil. Kč,- nákup ČOV 3,7 mil. Kč, zbytek infrastruktury 0,8
mil.), dotace by měly být ve výši 17,6 mil. Kč

a zdroje obce ve výši 21,5 mil. Kč, z toho úvěr
10 mil. Kč. Část úhrad, ve výši 1,6 mil., by měla
být provedena do konce roku 2020. Problém
financování výstavby svazkové školy jsem na
této schůzce přednesl jako zásadní. Dne 26.
11. 2020 jsem obdržel dopis, který řeší možnost financování svazkové školy z úvěru na
dobu až 40 let, s příznivou úrokovou sazbou.
Pokud by se tento způsob financování prosadil, je velmi pravděpodobné, že by bylo v našich ekonomických možnostech výstavbu
svazkové školy svým podílem zabezpečit. Jde
samozřejmě o začátek delšího procesu, než
dojde k paragrafovému znění této dlouhodobé dohody, ale jde o možnost, kterou stojí za
to využít. S ohledem na důležitost této akce
pro celou obec bude zastupitelstvo o všech
krocích při řešení problému financování výstavby školy občany na stránkách obce průběžně informovat.
Odborem kontroly a auditu Středočeského
kraje byla provedena předběžná kontrola hospodaření obce do 30. 9. 2020. Touto kontrolou

byly zjištěny některé nedostatky, které budou do zahájení auditu odstraněny. Informace o vývoji hospodaření jsou za období leden
– září 2020 uloženy na webových stránkách
obce. Jediná pozitivní zpráva o ekonomice je,
že se podařilo splnit všechny, mnohdy i těžko pochopitelné požadavky na podklady pro
úhradu dotace na výstavbu chodníku a přiznaná dotace byla obci konečně proplacena.
Za práci na rozpočtu obce děkuji panu Ing.
Ouzkému a za kontrolu hospodaření členům
finančního výboru (paním Inquortové a Bc. Novotné a panu Horkému.
Základní investiční akcí byla a je koupě a výstavba infrastruktury, tak aby celá infrastruktura byla ve vlastnictví obce. Současný stav
je takový, že jsou platně uzavřeny smlouvy
o koupi infrastruktury (informováno v minulém Občasníku) v celkové výši cca 4,9 mil. Kč
a v r. 2020 uhradíme jako splátku celkem 1,2
mil. Kč, následně v r. 2021 cca 1 mil. Kč. K vlastnictví celé infrastruktury chybí plynovod v Z1.
Dále ještě není zakoupen vodovod a dešťová
kanalizace v Z1, kde je exekutorem prováděna dražba s vyvolávací cenou 2,25 mil. Kč. Podrobnosti k nákupu sítí Vám nejlépe vysvětlí
pan místostarosta ve svém článku.
Nejdůležitější částí infrastruktury bude
výstavba páteřní sítě spojující lokalitu Z1 se
starou zástavbou a lokalitou Z3. Pro výstavbu páteřní sítě se podařilo vyřešit problémy
související se stavebním povolením a byl dopracován projekt. V současné době byla podána žádost o rozšíření stavebního povolení.
Je připravována výstavba, tj. je připravován
výběr dodavatele, stavebního dozoru a administrátora dotace. Předpokládané náklady celé
investice jsou ve výši 18 – 19 mil. Kč s krytím
těchto nákladů z dotace, z příspěvku jednotlivých občanů a ze zdrojů obce, které budou
dokryty úvěrem. Výstavba, která je podmínkou uzavřených kupních smluv, by měla proběhnout v období 2021 – 2022.
Po vypovězení smlouvy s dodavatelem
rekonstrukce vodárny bylo 26. 11. 2020 vyhlášeno nové výběrové řízení na zhotovitele
rekonstrukce s tím, že celá investice by měla
být realizována v roce 2021. Předpokládané
celkové náklady ve výši cca 8 -9 mil. Kč by měly
být pokryty z dotace, z plateb vodného a ze
zdrojů obce.
Provoz vodovodu ve Zlaté I zabezpečuje
obec na základě veřejné služby. V tomto období je prováděna celková rekonstrukce konce vodovodní přípojky, tedy uzávěrů (ventilů)
a vodoměrů. Rozsah rekonstrukce byl stanoven na základě posouzení technické stavu
odpovídajícího době provozu. Minulými majiteli nebyla od uvedení do provozu v roce 2007
prováděna prakticky žádná údržba a naprostá
většina osazených vodoměrů nevyhovovala
platným předpisům. Materiály používané při
výstavbě byly v tomto případě použity pouze nejlevnější, s nízkou životností. Všechny
tyto technické nedostatky jsou při současné

rekonstrukci odstraněny. Provádí se osazení
vodoměry, které lze odečítat dálkově, a to zejména pro zabezpečení okamžitých informací
o spotřebě vody a dodržování ev. krizových
opatření. Rekonstrukce probíhá podle plánu
a v zásadě bez větších problémů, s několika
výjimkami, které se podařilo urovnat. Ukončení rekonstrukce vodovodních přípojek je předpokládám na počátek roku 2021. Plánovaná
cena výměny vodoměrů a souvisejících oprav
je cca 700 000 Kč. Ve staré části obce nebude
v současné době výměna vodoměrů zatím realizována a osazení novými vodoměry, stejného typu jako v Z1 (s možností dálkového odečtu) bude provedeno až po výstavbě páteřní
sítě. Při této výstavbě budou těmito vodoměry osazeny také domy v Z3. Chtěl bych zde poděkovat panu Ing. Mezihorákovi za pomoc při
výběru vhodné bezdrátové technologie.
Jak jsem již uvedl, začíná být velmi nejasná ekonomická situace při výstavbě svazkové školy, předpokládané náklady na výstavbu
v roce 2020 neustále rostou a to jsou pouze
náklady předběžné. Je předpokládaná dotace ve výši 85 % uznatelných nákladů, ale ne
všechny náklady vynaložené na stavbu budou
dotací pokryty. Nejsou doposud známy předpokládané náklady provozu, které bude nutno
hradit, protože udělovaný příspěvek na žáka na
pokrytí ročního rozpočtu nebude stačit. Jednotliví členové svazku mají stejné nebo větší
problémy než naše obec a někteří již z projektu
vystoupili. K dokreslení situace okolo svazkové
školy máte v tomto čísle samostatný článek,
ve kterém paní manažerka odpovídá na několik našich dotazů. Za současných podmínek
by nebylo možné příspěvek na tento projekt
uhradit. Podle posledních informací by měl být
projekt financován pomocí bankovního úvěru,
a to je náklad, který je naše ekonomika, z dnešního stavu poznání, schopna unést.
V hodnoceném období jsou rozpracovány
nebo byly dokončeny tři menší investiční akce,
a to:
a) oprava obecního úřadu (rozpočet 958 000
Kč, dotace Středočeského KÚ 300 000
Kč, participační rozpočet obce 100 000
Kč a prostředky obce (558 000 Kč) – akce
dokončena.
b) WIFI v obci - akce, která dovolí propojení
budov ve vlastnictví obce je dokončena.
Její finanční rozsah je 350 000 Kč a byl plně
pokryt dotací.
c) Fitness stezka na cestě k lesu s rozpočtem
ve výši 369 000 Kč, která bude plně hrazena dotací Středočeského krajského úřadu. S nadlidským úsilím se podařilo získat
všechna potřebná stanoviska, vyjádření
a povolení. Brigádnickou úpravou plochy
pro instalaci byla zahájena vlastní realizace. Dokončení stezky, za předpokladu
dobrého počasí bude do konce roku 2020,

případně na jaře 2021. Předpokládáme
proplacení dotace v r. 2021. Jak proběhlo
hlasování o projektu fitness stezky, se dočtete v samostatném článku.
Naštěstí se koncem prázdnin pandemická situace zlepšila natolik, že bylo možné, za
dodržení stanovených opatření, zorganizovat
i několik akcí pro veřejnost. První z nich byla ve
středu 8. 7. 2020, kdy proběhlo třetí veřejné
projednání (druhé opakované) návrhu územního plánu obce Zlatá, které svolal veřejnou
vyhláškou pořizovatel ÚP. Vytvoření a schválení územního plánu je nutné pro zdravý rozvoj obce, který nám není lhostejný. Územní
plánování je nástrojem pro racionální rozvoj
určitého území. Územní plánování v ČR je legislativně upraveno stavebním zákonem, dalšími zákony a vyhláškami. Územní plánování
usiluje o dosažení souladu veřejných a soukromých zájmů. Hlavním cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu
a pro udržitelný rozvoj území, jehož podstatou
je vyvážený vztah mezi životním prostředím,
hospodářským rozvojem a soudržností společenství obyvatel. Na veřejném projednání
zástupkyně pořizovatele Ing. Renata Perglerová a zástupkyně projekční kanceláře Ing.
arch. Daniela Binderová podrobně vysvětlily
změny v návrhu ÚP učiněné v souvislosti s připomínkami vlastníků pozemků a dotčených
orgánů a odpovídaly na dotazy přítomných.
Za odvedenou práci jim patří moje poděkování. Další vývoj schvalovacího procesu bude
jasný po vypořádání podaných připomínek.
Byly jich desítky a pořizovatel na jejich vypořádání usilovně pracoval. Začátkem října obec
obdržela od pořizovatele celý spis připomínek
spolu s jejich vypořádáním ke konečné kontrole. Vzhledem k povaze některých připomínek
bude k jejich vypořádání nutná odborná právní
pomoc. Předpokládám, že proces vypořádání
připomínek bude ukončen do konce letošního
roku. Následně je pořizovatel předá ke kontrole a schválení nadřízeným orgánům. Poté už by
nemělo nic bránit vydání Územního plánu.
Druhou akcí bylo Setkání generací 2020,
které proběhlo 5. září. Zajištění organizace
této společenské akce jsme věnovali spoustu
času v podstatě od začátku prázdnin. Děkuji
každému, kdo se na zabezpečení podílel – organizačnímu výboru, dobrovolným hasičům
pod vedením Jirky Lindnera i dalším pomocnicím a pomocníkům. V rámci tohoto odpoledne
jsme přivítali nové občánky a ocenili jubilanty.
Všechny jsme odměnili malými dárky a pamětní plaketou. Více podrobností o této akci máte
v samostatném článku.
A do třetice všeho dobrého. Máme opravenou budovu obecního úřadu. Ostatně výsledek této práce jste mohli vidět osobně.
Jednak si bylo možné opravené interiéry prohlédnout v rámci Setkání generací, a také zde

proběhly podzimní volby do zastupitelstva
Středočeského kraje. Za perfektní práci děkuji
volební komisi (paním Horké, Smutné a Kohoutové a Ing. Novotnému). Dvoudenní „šichtu“ v rouškách, rukavicích nebo respirátorech
jsem jim fakt nezáviděl :-).
Snad ještě pár slov na závěr. Mojí snahou
jako starosty je zabezpečit nápravu škod, které
v minulosti způsobil developer a zlepšit současnou úroveň kvality života ve Zlaté. Jde o to
zabezpečit základní funkce obce a k tomu přidat i příslušné rozvojové plány. Asi nejde o rozvojové plány v pravém slova smyslu, protože
řešíme to, co mělo být již dávno vyřešeno. Je
opravdu jedno, zda jde o infrastrukturu nebo
svazkovou školu. To vše řeším se zastupiteli,
dobrovolníky a poradci z řad občanů, kteří pracují zdarma nebo za minimální odměnu. V součtu jde o stovky hodin společné práce vykonané za volební období, kdy vedu naší obec. Jako
starosta obce k tomuto cíli vedu zastupitelstvo resp. všechny členy zastupitelstva a další
občany, kteří chtějí pro obec pracovat.
Obec by nemohla fungovat i bez dalších lidí,
na které bych nerad v tomto předvánočním
čase zapomněl. Děkuji panu Loučkovi, který se
stará o chod naší vodárny. Nemůžu vynechat
chlapy na traktorech a bagrech, kteří zajišťují
zimní údržbu vozovek a chodníků i výkopy při
opravách vodovodních řadů (pánové Hejna,
Hrdlička a Zídka). Poděkování za dobrou práci
patří také lidem zajišťujícím dohled a chod ČOV
a opravy vodovodu (pánové Vácha a Ing. Kunický). A na závěr chci poděkovat chlapíkovi, bez
kterého by to tu nebylo tak čisté a příjemné
pro život. I když se některým z Vás může zdát,
že není moc vidět, tak práce udělá fakt hodně.
Mnohdy pracuje i o víkendu, tak prosím o strpění například hluku. Seká trávu, uklízí chodníky, kácí dřeviny, odváží odpad a zajišťuje další
drobné údržbářské práce - pan Josef Sofka.
Těm všem občanům bych chtěl poděkovat,
výsledky naší společné práce jsou podle mého
názoru vidět. Že se ne vždy všechno podaří, je
pochopitelné, protože, ten kdo říká, že pracuje
bez chyb, tak neříká pravdu. Je na všech občanech, aby sami posoudili, že práce ve prospěch obce, i když někdy s chybami, je více než
nejlepší slova.
Nežijeme v jednoduché době, máme obavy
o zdraví své i svých bližních, víme, že po letech
hojnosti nastává období dlouhodobé ekonomické recese. Bude méně příjmů a více výdajů.
Každý náš dodavatel bude zvyšovat ceny, aby
nahradil své ztráty. Po recesi, ale musí zákonitě přijít opět konjunktura. Důležitější je však
zdraví a životní pohoda. To je to, co bych Vám
všem do roku 2021 přál. Přeji Vám všem, ať se
víra v lepší budoucnost u Vás všech promění
ve skutečnost.
Hezké vánoce a pevné zdraví v novém roce.

Luboš Přibyl, starosta
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Oprava budovy obecního úřadu
V minulém čísle Zlatského občasníku, na
straně 3, ve spodní třetině stránky, jsem Vám
slíbil, že Vás budu informovat, jak dopadla
naše žádost o přidělení dotace z „Programu
obnovy venkova 2017-2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje
ze Středočeského Fondu obnovy venkova“.
Důkazem, že jsme byli úspěšní, a tedy dotace nám byla přidělena, je opravená budova
našeho obecního úřadu. Více slov není třeba, snad několik čísel, a především fotografií
před opravou a po opravě budovy, mluví za
vše. 
Honza Horký

Oprava havarijního stavu elektroinstalace v naší hasičské zbrojnici
Mnozí pamětníci z let minulých vědí, že když
bylo potřeba rozsvítit nebo zapojit něco do
zásuvky v naší hasičské zbrojnici, třeba i Vánoční stromek, musel dobrovolník šplhat
až ke světelnému čidlu, aby zapnul veřejné osvětlení v celé obci. Bylo to proto, že
veřejné osvětlení bylo pro naši hasičskou
zbrojnici jediným zdrojem připojení k elektrické síti. V posledních letech, po sundání
starého veřejného osvětlení, byla požární
zbrojnice připojená provizorně, a jak šel čas,
začalo přes toto provizorní připojení do budovy zatékat. Nejeden den jsme strávili hledáním, proč nám v obci opět nesvítí světla
veřejného osvětlení, a proč, když včera
svítila, dneska zas nesvítí. Nakonec jsme
zjistili, že za to může stará elektroinstalace v naší zbrojnici. Nezbývalo než dát se do
práce a požádat ČEZ o samostatné napojení této budovy s vlastním elektroměrem.
S takovouto úpravou jsme počítali již před

několika lety, takže kabely byly na připojení již připraveny. Následně jsme osadili nový
elektrorozvaděč a hasičská zbrojnice dostala
novou elektroinstalaci. Jako poslední už jen
zbývalo opravit díru ve střeše po historickém
stožáru, kde kdysi bývala lampa veřejného
osvětlení. Konečně se můžeme těšit na rozsvícení našeho vánočního stromečku z nového přívodu elektrického proudu, nezávislého
na veřejném osvětlení.
Martin Mezihorák

Podzimní volby
do zastupitelstva
Středočeského kraje

Je to už několikátý podzim v řadě, kdy se
v naší obci konaly nějaké volby. Ve dnech 2.
a 3. října se o naše hlasy ucházeli kandidáti
do krajského zastupitelstva. Nařízená hygienická opatření poznamenala nejen školení,
přípravu místnosti, ale i průběh voleb. O tom,
jak prosedět páteční odpoledne a sobotní
dopoledne s respirátorem na obličeji, s gumovou rukavicí na ruce a sprejem s dezin-

fekcí ve stálé pohotovosti by Vám mohly
členky volební komise dlouze vyprávět. Mají
můj obdiv i poděkování, že jsme to společně
zvládli. Poděkování patří také Vám, voličům,
kteří jste k volbám přišli. Nemuseli jsme řešit
žádné problémy s dodržováním nařízení proti nemoci Covid-19, trpělivě jste čekali před
volební místností, až odvolí voliči před Vámi.
Z grafu volební účasti v čase voleb vidíte, že
byly hodiny, kdy odvolilo i 15 nebo 17 voličů.
To je statisticky jeden volič za 3,5–4 minuty.
To bylo tak akorát to stihnout. Identifikovat
voliče, zkontrolovat ho v seznamu voličů,
vydat mu obálku, nechat ho upravit volební
lístek, počkat až svůj hlas odevzdá a násled-

ně vydezinfikovat stolek, urnu, kliku a - „další
prosím“... Hodně času jste nám ušetřili i zodpovědným přístupem při odevzdávání hlasů.
Byli jsme v TOP 20 mezi 110 obcemi a městy
na okrese Praha-východ, kdo měl 100% platných hlasů. Neřešili jsme neplatné hlasy, přetržené volební lístky, nepatřičný obsah nebo
nesprávnou obálku. Takže jsme měli rychle
sečteno a v Úvalech jsme byli jako první okrsková komise s výsledkem voleb. Super. Děkujeme. A neseděli jsme tam 14 hodin zbytečně. Ze zapsaných 243 voličů přišlo 130, tedy
více než 53%. Takových obcí bylo na okrese
jenom 17. A jak volby dopadly? To Vám uka-

zuje graf platných hlasů, které jste odevzdali
jednotlivým stranám. Ještě jednou děkuji
všem, kdo nám pomohli i v době covidové
pandemie podzimní volby zvládnout. Zejména nás potěšilo důstojné prostředí opraveného obecního úřadu, ve kterém se nám pracovalo mnohem lépe, než kdy v minulosti.
Standa Novotný,
zapisovatel volební komise

Zdravice
od pana
senátora

Vážení občané, i v letošním roce se k Vám
obracím, abych Vám popřál klidné prožití
adventu a vánočních svátků a úspěšný
vstup do nového roku 2021. Končící rok
byl obdobím mnoha změn – život naruby
obrátila naší zemi neznámá a nevyzpytatelná nemoc a situace, do kterých jsme
se v jeho průběhu dostávali, bychom si
ještě před rokem jen stěží představovali.
Můžeme ale snad již v tuto chvíli parafrázovat slova Winstona Churchilla z roku
1942: „Tohle není konec. To není ani začátek konce. Je to ale snad konec začátku.“
V příštím roce nás všechny čeká hodně
práce – návrat k původnímu běhu věcí
před zaváděním vládních opatření nebude jednoduchý. Jsem proto velmi rád, že
v tuto dobu potkala náš Středočeský kraj
významná změna ve vedení a že jej povedou lidé zkušení a dobře znalí samospráv.
Rád budu kolegům ze STAN a koaliční
ODS nápomocen v řešení dlouhodobých
problémů, které kraj trápí například v oblasti dopravy nebo školství.
Mým předsevzetím bylo hned na začátku mého mandátu navštěvovat jednotlivé obce mého obvodu, což byla
jedna z věcí, kterou jsem musel bohužel
v letošním roce omezit. Snad tedy v tom
nadcházejícím se s vámi budu moci setkat osobně.

Váš senátor Zdeněk Hraba
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O peníze jde až v první řadě.
A co dál?
Když jsem byl požádán, abych občanům naší
obce sdělil své stanovisko k plnění rozpočtu
v r. 2020 a návrhu na rozpočet v r. 2021 včetně
rozpočtového výhledu na roky 2022 a 2023,
tak mi napadl výše uvedený název tohoto
příspěvku. Na otázku se má odpovědět, proto říkám: „Alternativ je více, ale opravdu nevím, co bude dál“. Problému rozpočtu na roky
2020, 2021 a dalším rozpočtovým výhledům
jsem se věnoval v minulém Občasníku. Jde
tedy o pokračování ekonomického problému, kterým se zabývám prakticky od počátku roku 2020. Ekonomický model, na kterém
pracuji, je stále stejný. Vzhledem k neustále
se měnícím podmínkám zastupitelstvo po-

výpadky nahrazeny zvláštní dotací ze SR
(státní rozpočet) dle zákona č. 159/2020
o kompenzačním bonusu. V našem případě
byl tento bonus 461 250 Kč. Rozpočet na
rok 2020 byl dále posílen o příjem proplacené dotace na chodník ve výši 2 393 971 Kč.
V druhém pololetí po druhé vlně epidemie
došlo k dalšímu dopadu do HDP a půjde opět
o negativní dopad do rozpočtového určení
daní, tedy do příjmů obce. Nejasná je zatím
výše kompenzačního bonusu, kdy vláda doposud do směnovny nepodala k projednání
návrh tohoto kompenzačního bonusu. Jako
pozitivní vidím vyjádření předsedy vlády 23.
11. 2020, že vláda o těchto kompenzacích

třebuje mít jednoduchý nástroj, který dovolí
vytvářet aktuální ekonomické modely. Důvod je poměrně jednoduchý. Zastupitelstvo
potřebuje dostatek času, aby při negativním
vývoji čerpání rozpočtu mohlo okamžitě přijmout opatření, které by zabránilo porušení
rozpočtové kázně s restriktivními důvody
v oblasti příjmů (viz zákon č.28/2017 Sb.
o pravidlech rozpočtové odpovědnosti) ev.
při větších negativních výsledcích insolvenční zákon (viz zákon 182/2006).

bude jednat. Je možné, a byl bych rád, pokud
by v době, kdy budete Občasník číst, bylo
o kompenzaci již rozhodnuto. V celkovém
vyjádření očekávám výpadek v rozpočtovém
určení daní někde mezi 8–10 % proti plánu
rozpočtu na rok 2020. Z ostatních příjmů dojde k dílčímu plnění z příjmů za vodné a stočné v lokalitě Z1. V roce 2020 dojde k plnění
dotací nebo jejich částí ve výši 350 000 Kč za
WiFi, 395 000 Kč za fitness stezku, 300 000 Kč
za opravu úřadu. V závěru roku 2020 je možné očekávat i část plateb za vodné a stočné
v Z1 ve výši cca 50 000 Kč.

Rok 2020
Příjmová část rozpočtu
Ekonomické podmínky se v naší zemi dramaticky mění, a to v některých případech
doslova ze dne na den. Změny jsou patrné
zejména na příjmové části rozpočtu v části
rozpočtového určení daní. Pro rok 2020 byl
rozpočet v příjmové části zpracován jako
rozpočet s rezervami, protože jsem předpokládal, že v roce 2020 dojde k poklesu
HDP (hrubý domácí produkt), a to i v rámci běžného ekonomického cyklu. V roce
2020 skutečně došlo k prudkému poklesu
HDP vlivem opatření vlády ČR v souvislosti s epidemií Covid-19. Částečně byly tyto

Výdajová část rozpočtu
Pokud jde o výdaje v r. 2020, ještě do konce
roku dojde k úhradám za opravy vodovodu
spojené s výměnou vodoměrů cca 700 000
Kč, k úhradě za provoz ČOV ve výši cca 200
000–300 000 Kč, k úhradě 350 000 Kč za realizaci WIFI, úhrada 958 000 Kč za opravu
úřadu, úhrada ve výši 395 000 Kč za fitnes
stezku.
Celkem rok 2020
Pro stanovení výsledků roku 2020 se bude
vycházet z průběžných výsledků čerpání roz-

počtu k 30. 9. 2020, které jsou zveřejněny na
webu obce. Hospodaření obce po započtení
všech výše uvedených dopadů se vyznačuje
hotovostí ve výši cca 5,2 mil. Kč a po započtení všech běžných i jednorázových příjmů
a výdajů, je možné očekávat k 31.12.2020
hotovost na účtech hotovost ve výši cca
3–4 mil. Kč (závisí na proplacení dotací). Hospodaření obce koncem roku 2020, stejně tak
jako k 30.9.2020 nebude mít závazky po lhůtě
splatnosti, s možností pohledávek za neproplacené dotace při snížení hotovosti.
Rok 2021 a dále
Příjmová část
Dopady v rozpočtovém určení daní v roce
2021 jde v současné době jen odhadovat.
Bude to rok, kdy bude, dle dosavadních odhadů, doznívat epidemie Covid-19. Pro rok
2021 je plánovaný rozpočet státu s deficitem, který se blíží 500 miliardám Kč, a to je
pro naši republiku příliš. Sněmovna 20. 11.
2020 schválila zrušení superhrubé mzdy
a zvýšení slevy na dani pro poplatníka. Pokud
tyto návrhy projdou senátem a podpisem
prezidenta půjde opět o negativní dopad do
rozpočtového určení daní, tedy do příjmů
obce ve výši cca 400 000 Kč za rok. Tyto úvahy z pohledu ekonomů, vlády nebo ČNB jsou
zatím mlhavé, a asi to nemůže být jinak, protože nikdo neví, zda nebude další vlna Covidu, a jak rychlé bude oživení ekonomiky.
Při sestavování rozpočtu na rok 2021
v části rozpočtového určení daní budu vycházet z konce roku 2020, se snížením příjmů o cca 200 000 Kč (200 000 Kč by mohl
být kompenzační bonus, který bude za rok
2020 proplacen v r. 2021), v dalších letech
budu předpokládat zlepšení stavu ekonomiky a zvýšenou tvorbu HDP, a tím i zvýšení příjmů z rozpočtového určení daní, které
však bude negativně ovlivněno plánovaným
schodkem rozpočtu státu. Na příjmové části
rozpočtu se projeví kladně příjmy z poskytovaných služeb (vodné a stočné). V příjmové
části rozpočtu se kladně projeví i poplatky,
které po realizaci páteřní sítě, budou hrazeny
jednotlivými příjemci služeb. V tomto výčtu
jsou uvedeny pouze položky, které mají na
příjmovou stranu rozpočtu podstatný vliv,
a nebo jde o položky „nové“.
Výdajová část
Výdaje související s běžnou činností obce
budou předpokládány ve většině případů na
úrovni roku 2020 s tím, že lze předpokládat
postupné zvyšování jednotlivých položek nákladů, zejména ve službách, které jsou obcí
poskytovány. Toto zvýšení je již některými
dodavateli signalizováno (doprava, odpady).
Pokud jde o odpady, bude provedena nová

kalkulace a poplatek za popelnice bude pro
rok 2021 zvýšen. Jízdné bude od roku 2021
zvýšeno o 15–20%. V souvislosti s poskytováním veřejné služby u vodovodu a prováděním rekonstrukce části vodovodních
přípojek, včetně výměny vodoměrů, budou
zvýšeny náklady v r. 2021 o neprovedenou
část rekonstrukcí. Od r. 2021 budou zvýšeny náklady za provoz ČOV. Ke zvýšení dojde
i v plánování oprav, kde budou zahrnuty náklady na opravy koupené infrastruktury. Ve
výdajové části bude zahrnuta roční splátka
úvěru ve výši cca 550 000 Kč. I ve výdajové
části rozpočtu jsou uvedeny položky, které
mají na výdaje rozpočtu podstatný vliv a jde
zpravidla o položky „nové“.
Rozhodující položky investic
Rozhodující položky investic, které mají být
v následujících letech realizovány, jsou: rekonstrukce vodárny, koupené a doposud nesplacené položky infrastruktury, páteřní síť,
příspěvek na výstavbu svazkové školy, vodovod, plynovod.
V tomto přehledu se skrývá budoucnost
obce. Tabulka obsahuje pouze investice,
které jsou zřejmé a měly by být realizovány.
V tabulce nejsou zatím zařazeny dvě položky
infrastruktury, a to koupě plynovodu a vodovodu (obě investice jsou v Z1) a dokončení
osvětlení. Tyto položky infrastruktury zatím
nejsou dořešené, a o naší koupi není doposud
rozhodnuto (jedná se nejméně o částku 800
000 Kč, která bude uvedena tzv. pod čarou).
Osvětlení se předpokládá do plánu zařadit
okamžitě, když budou finančně pokryty rozhodující investice. K jednotlivým položkám je
nutné uvést:
• V případech, kdy je u některé z položek
počítána dotace, tak je její předpokláda-

ná výše 65 % uznatelných nákladů, do
uznatelných nákladů nejsou započítány
náklady na projekty, stavební dozor a administrátora dotace, ale tyto náklady jsou
zahrnuty do investice.
• Vybudování páteřní sítě s připojení lokality
Z3 je podmínkou platnosti kupních smluv
na infrastrukturu.
• Kolaudace páteřní sítě ve staré obci je
podmínkou kolaudace sítí v Z3.
• Realizace páteřní sítě je v přípravě a náklady jsou předpokládané.
• Rekonstrukce vodárny je opakovaná zakázka s jiným dodavatelem a je přislíbeno
poskytovatelem dotace, že bude respektovat ev. změnu rozpočtu, a původně odsouhlasená dotace bude zvýšena.
• Projektu svazkové školy je v současné
době věnována maximální pozornost,
obec Sibřina z tohoto projektu odstoupila,
dramaticky narůstá předběžná cena. Dne
20. 11. 2020 se konalo jednání svazku, kde
se zejména projednávala problematika
rozpočtu a výše příspěvku pro jednotlivé
obce. Jednotlivé obce byly informovány
o předpokládané výši příspěvku na stavbu. Výše příspěvku, kterou by na stavbu
Zlatá měla uhradit, by měla dosáhnout 6
400 000 Kč. Na jednání svazku p. starosta Přibyl a další zástupci obcí požadovali
vyřešení problému financování výstavby
s tím, že částka příspěvku, kterou by obce
měli uhradit, je podle současného vývoje v ekonomice obcí, ale i celého státu,
jen těžko řešitelná. Odezvou na tyto připomínky byl dopis svazku ze dne 26. 11.
2020, který přinesl možnost financování, a to formou dlouhodobého úvěru (se
splatností až 40 let). V návrhu výhledu rozpočtu na roky 2022 a 2023 proto vložím

finanční povinnost obce ve splátce části
úvěru a určitě pak dojdeme k řádově nižší
částce (cca 200 000 Kč/rok), než je uvedeno v tabulce nahoře. Z těchto ekonomických důvodů jsem zastupitelstvu doporučil přijmouit účast na financování svazkové
školy pomocí úvěru, který uzavře svazek,
a to na délku 40 let.
Ještě několik vět na závěr. Jako starousedlík se snažím obci pomoci, spolupracuji s některými zastupiteli i občany, kteří se
zastupitelstvem také spolupracují nebo ho
podporují. Jde o občany, kteří určitě ve Zlaté chtějí strávit zbytek svého života, a proto
se pro tuto buducnost snaží dělat konkrétní
věci. To, že se někteří zastupitelé domnívají, že slova jsou tou konkrétní nejlepší prací,
která vyřeší všechny problémy obce, je hluboký omyl a čas ukazuje, že slova ještě nic
nevytvořila. Tato část zastupitelstva má velice ambiciózní cíle, pro jejichž realizaci však
zatím popsali pouze pár papírů a pronesli
hodně slov. Ve svém příspěvku jsem uvedl
základní investiční akce, které spolu se zabezpečením běžného života obce, představují stovky odpracovaných hodin konkrétní
práce. Pro obec není ideální stav, kdy tuto
konkrétní práci odvádí pouze část zastupitelstva. Na to, aby developer dostal obec
do současného stavu, potřeboval necelých
10 let. Náprava tohoto stavu bude trvat nejméně 20 let. Jde to pomalu, ale podle mého
názoru se tato práce daří. Je jen škodou, že
na těchto úkolech pracuje pouze část zastupitelstva.
Závěrem bych chtěl popřát všem občanům Zlaté, v této ne zrovna nejlepší době,
hodně zdraví, a to nejen v novém roce.
Petr Ouzký

Sběrný dvůr v Úvalech
Město Úvaly ve spolupráci s technickými
službami města Úvaly otevřelo dne 2. 6.
2020 nový sběrný dvůr. Zařízení je určeno
ke sběru odpadů od občanů obce Úvaly,
jiné nepodnikající fyzické osoby, fyzické
osoby podnikající a právnické osoby. Do
sběrného dvora bude přijímán odpad vznikající na území města Úvaly, ale také okolních blízkých obcí. Ve sběrném dvoře bude
shromažďován tříděný odpad (plasty, papír, sklo, tetrapaky, kovy), dále textil, elektrozařízení a pneumatiky. Je zde možné
odložit také odpady stavební suti, velkoobjemový odpad, nebezpečný odpad (barvy, oleje rostlinné i motorové apod.) a biologicky rozložitelný odpad. Odpady budou
na sběrném dvoře ručně dotříděny na jednotlivé druhy a umístěny do odpovídajících
shromažďovacích prostředků. Dále budou
ve sběrném dvoře zpětně odebírány výrobky v režimu zpětného odběru - zářivky,

výbojky, baterie a akumulátory, elektrická
a elektronická zařízení.
Časté personální změny v technických
službách Úvaly způsobily značné zdržení
v avizované možnosti ukládání odpadů i pro
okolní obce. Dosud není sběrný dvůr v žádoucím provozu ani pro úvalské obyvatele. Při posledním jednání s pověřeným ředitelem dne
11. 11. 2020 byla potvrzena šance na brzké
uzavření příslušných smluv, a tím zpřístupněním možnosti využívání dvora i pro občany
Zlaté. Do uzavření smlouvy můžete využívat
sběrný dvůr D. F. v dosavadním režimu.
Nová smlouva pro občany Zlaté zajistí
stejný přístup při předávání a přebírání odpadu, jaký mají obyvatelé Úval. Náklady na jejich
likvidaci nám město Úvaly následně naúčtuje.
Při jednáních s TS Úvaly byly nastíněny i další možnosti spolupráce, které budeme dále
rozvíjet.

Pavel Rak
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Fitness stezka Zlatá – výsledky
z projektu MŮJ KRAJ
firmy Josla. S tou byla nabídka dále upřesněná a doladěný návrh smlouvy je připravený
k podpisu. Na vlastní podpis smlouvy však
nečekáme a pustili jsme se do přípravy terénu. Jak vypadala pravá strana podél obecní
cesty k lesu, máte jistě všichni ještě v živé
paměti. Jenom likvidace náletových dřevin,
divokých šípků, uschlých bezinek a nikde
nekončících kopřiv nám zabrala asi 30 hodin.
Díky silné technice jsme se následně zbavili
i pařezů a pokračovat budou hrubé terénní
úpravy. Podpisem smlouvy se posuneme do
další fáze - vlastní instalace cvičebních prvků.
Bude jich celkem 10 (8 strojů a dvoje hrazdy)
a k tomu jedna dětská herní sestava (pro 4
děti). Většina strojů je pro 2 cvičence, takže
současně se může pohybovým aktivitám oddávat až 21 uživatelů. Děkujeme Martinovi,
Vaškovi, Petrovi se synem, Honzovi a dalším
O půlnoci 15. června bylo ukončené hlasování v historicky prvním ročníku projektu MŮJ
KRAJ - participativní rozpočet. Ucházeli jsme
se o dotaci Středočeského kraje návrhem Fitness stezky podél cesty k lesu. O tom jsme
Vám psali v jarním čísle obecního zpravodaje.
A uspěli jsme. Děkujeme všem, kteří našemu
projektu poslali své hlasy. Celková statistika
kraje je úctyhodná - hlasování o 123 projektech se zúčastnilo 9230 hlasujících. A jak jsme
obstáli my? Projekty byly zařazeny pod jednotlivé obce s rozšířenou působností (ORP).
Pod ORP Brandýs nad Labem jsme skončili
v kategorii obcí do 500 obyvatel čtvrtí, fakticky poslední. Na první pohled by se to dalo

považovat za mizerný výsledek nebo porážku.
Ale podívejme se na absolutní čísla za celý kraj
a zjistíme, že Brandýs nad Labem měl nejvíce
projektů (14) ze všech ORP ve Středočeském
kraji. V pořadí obcí podle počtu hlasů (poslali
jste nám jich 148) jsme skončili na 62. místě
v rámci celého kraje. Nechali jsme za sebou
ještě 61 obcí (mezi nimi např. projekty v Poděbradech, Mníšku pod Brdy, Dobříši nebo
Čelákovicích), a to patříme mezi nejmenší!
Kdybychom spadali třeba pod Votice, Vlašim
nebo Příbram, tak jsme byli se 148 hlasy ví-

tězi, v Rakovníku nebo Nymburku by to bylo
na stříbrnou medaili. Takže znovu a hlasitě:
„DĚKUJEME za každý hlas.“ V kategorii obcí
do 500 obyvatel jsme obsadili 12. místo z 26 obcí. Rada Středočeského
kraje na svém zasedání v pondělí
22. června 2020 rozhodla, že
i náš projekt byl schválen k realizaci. V rámci naší obce byla
jmenována komise pro výběr
dodavatele cvičebních prvků.
Ač to podmínky dotace nevyžadovaly, oslovili jsme firmy z oboru, aby
podali své nabídky. Do výběrového řízení na
dodavatele cvičebních prvků byly doručeny
čtyři nabídky od firem Colmex, Flora, Josla
a Afe. Všichni členové výběrové komise doporučili jako nejvýhodnější nabídku prvků od

za spolupráci na přípravě terénu. Máme v hlavě spoustu dalších nápadů, jak prostor podél cesty oživit. Kromě prvků hmyzí naučné
stezky (společný projekt s městysem
Škvorec), o kterém píše pan Horký
v samostatném článku, chceme sem umístit několik laviček,
stojany na kola, bosou stezku,
hmyzí hotel, vodní herní prvky,
hřiště na panáka, plochu na kuličky a zasadit stromy. A pro jarní
či podzimní podvečery chystáme
s Lukášem ještě jedno překvapení. Vidíte, že nás ještě čeká spousta práce, která
se nedá u nějaké firmy běžně koupit. Budeme
moc rádi za každou pomoc, nejen dospělých,
oceníme i nápady našich dětí.

Pavel Rak a Standa Novotný

Setkání generací 
Popisovat akci z letošního podzimu, je pro ty
z Vás, kteří jste se zúčastnili něco, jako nosit
dříví do lesa. Takže si tu hezkou atmosféru
připomeňme několika obrázky...
Na přípravě i vlastní realizaci se podílelo
kolem 20 lidí. Tým spolupracovníků se neustále rozšiřoval a díky jejich obětavé práci se
podařilo zajistit všechny plánované aktivity,
občerstvení, stany, pamětní plakety, skákací
hrad, cyklistické závody nebo příjezd kolegů hasičů ze Škvorce. A to vše v podmínkách
a omezeních probíhající pandemie onemocnění Covid-19, které jsme samozřejmě respektovali. Mohl bych se pokusit všechny
spolupracovníky jmenovat. Určitě bych ale na
někoho zapomněl, vždyť se to připravovalo
více než 2 měsíce. Tak všem, kdo mají zásluhu na krásném sobotním odpoledni na návsi,
mnohokrát DĚKUJI. A příští rok? Snad bude
už méně omezení a akci podobného rozsahu
se nám podaří opět uspořádat. Rádi přivítáme
další občánky i popřejeme k životním jubileím.
Hezké vánoce. 
Standa Novotný

Zlatá 5. 9. 2020
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Aktuality ze skupiny problémů V5
(voda, vodárna, vodovod, vodoměry, vodné)
Voda. Pravidelné téma Zlatského
občasníku, není snad číslo,
ve kterém bychom se vodě
nevěnovali. V tomto předvánočním
čísle tomu nebude jinak.
I. Voda
Zdrojem vody pro celou obec jsou dva nové
vrty, vybudované v roce 2018. Jenom díky
nim máme vody zatím dostatek, i když jsou
období, kdy to neplatí. Poslední roky nám
ukázaly, že přichází dekáda teplých let a začíná všechny trápit období sucha. Není to
dávno, co staré kopané studny s hloubkou
cca 10 metrů přetékali vodou až přes okraj
a nyní jsme závislí na dvou 25metrových nových moderních vrtech, neboť ve starých
odstavených studních zůstávají jen pavouci
a sucho. Pro další výstavbu domů v obci bude
kapacita zdroje vody limitujícím faktorem
rozvoje, což je konstatováno i v Odůvodnění
územního plánu obce. Kvalita surové vody je
dobrá, má jen dva problémy – a) vysoký obsah manganu a železa, b) je dost tvrdá.

II. Vodárna
Historii naší vodárny jsme si popsali podrobně v podzimním občasníku LP 2014. Uběhlo
několik let a z původní vojenské vodárny je
nyní hlavní zdroj pitné vody pro celou obec.
V současné době je v provozu technologie na
snížení obsahu manganu a železa. Tato filtrační technologie využívá principu chemické
reakce k rychlé oxidaci železa a manganu,
a tím odstraňuje z vody železo a mangan. Pro
snížení tvrdosti vody byla loni 24. 9. uzavřená
smlouva s firmou G-servis Praha na instalaci technologie změkčování vody - reverzní
osmóza. Touto technologií je z 1/3 vody odstraněno veškeré množství minerálů a následně je smíchána s původní surovou vodou,
aby výsledkem vznikla měkčí voda, která si
ovšem zachová požadované množství minerálů. Bohužel, práce od firmy G-servis Praha
ani po několika měsíčních urgencích nezačaly, a tak bylo nakonec odhlasováno ukončení
smluvního vztahu pro neplnění. Nedílnou
součástí rekonstrukce úpravny vody byla

i stavební část, protože budova je z roku 1960
a už si opravu jistě zaslouží. Usilujeme o převod dotace na příští rok a vypisujeme nové
výběrové řízení na rekonstrukci vodárny. Kritéria výběrového řízení budou mnohem přísnější, aby byl zajištěn lepší výběr dodavatele,
aby to nedopadlo stejně jako v případě prvního výběru, kdy byla vybrána nejlevnější firma.
III. Vodovod
Vodovodní řády máme aktuálně v provozu
v naší obci dva. Ve staré obci se využívá vodovodní řád postavený v roce 1993. Tento
řád, ač je průběžně udržován, čištěn a je ve
funkčním stavu, je již i vzhledem k nevhodně zvoleným materiálům a ne-příliš kvalitně odvedené práci za hranicí své životnosti.
Převážná část hlavních domovních uzávěrů je
zasypaná a jejich uzavření je v případě poruchy takřka nemožné, nemluvě o narůstajícím
počtu prasklin a průsaků do podloží. Výstavba nového vodovodního řádu je spolu s plynofikací a odpadní kanalizací nejdůležitější
investice pro nadcházející rok.
Provoz vodovodu v Z1 je obci nařízen jako
Veřejná služba. Bližší informace přináší obsáhlý článek Ing. Raka o infrastruktuře v obci,
kterou jsme na jaře koupili.
IV. Vodoměry
Malá baculatá krabička, která počítá kubíky vody, které skrze ni protečou. Až na výjimky, stávající vodoměry nesplňují požadavky
na certifikaci, přesnost měření, provozní
spolehlivost nebo funkčnost, neboť se musí
každých 5 let ověřovat. Není jiná cesta, než
jejich výměna jednou za čas doprovázená
i výměnou ventilů, šroubení, zpětných klapek, redukčních ventilů a dalšího, mnohdy
i 10 let starého příslušenství. Je vhodná doba
také začít myslet do budoucna a připravit
se na dobu, kdy voda bude vzácnost a bude
škoda každého litru, který proteče zbytečně

do kanálu. Abychom zmírnili následky nedostatku vody v budoucnu, uživatelům zvýšili
komfort při sledování spotřeby a obci usnadnily odečet a vyúčtování, rozhodli jsme se již
dnes začít s konceptem chytrého hospodaření s vodou a na všechny výměny a opravy
vodoměrů jsme zavedli jednotný dálkově
odečitatelný vodoměr. Jeho výběru jsme
věnovali maximální pozornost. K vlastnímu měření průtoku vody se používá několik
technologií. Ať již klasické, používané od nepaměti, mechanické s vrtulkou, až po moderní ultrazvukové. I v oblasti bezdrátového
přenosu dat jsme vybírali z dnes dostupných
technologií. Technologie přenosu jsme vybírali, jak z hlediska intervalů odečtu, tak jejich
spolehlivost, a hlavně provozních ročních nákladům na provoz, abychom co nejméně zatí-

žili obecní rozpočet do budoucna.
Nakonec se nám podařilo najít moderní
ultrazvukový vodoměr s technologií bezdrátového přenosu Wireless M-Bus, kterým
můžeme odečítat vodoměry dálkově každých 90 vteřin. Dosah
přenosu je nyní cca 30 m od
vodoměru, tedy vyhovíme našim sousedům,
kteří nechtěli každý
rok lézt do vodoměrné šachty, aby
odečetli
hodnotu
ze svého vodoměru. A odečty může
provádět
obecní
pracovník z chodníku
před Vaším domem.
Všude, kde je měněn
vodoměr, je namontován
tento typ vodoměru tak, abychom sjednotili celou obec a měli
pouze jediný typ vodoměru. V příštím roce
budeme hledat dotaci, přes kterou bychom
chtěli koupit zesilovače bezdrátového signálu a hodnoty vodoměrů zpřístupnit našim
občanům online, což by výrazně pomohlo
při plánování hospodaření s vodou zejména
v obdobích sucha.

Málo kdo si ovšem dokáže představit, z jak
početného množství nepatrných položek
se ve skutečnosti skládá cena za jeden kubík vody. Tato kalkulace se vytváří každý rok
a jsou do ní započítávány aktuální,
ale i budoucí náklady, které
začínají od poplatků státu
za odebranou podzemní
vodu, po spotřebovanou elektrickou energii čerpadel v naší
vodárně, materiální,
mzdové, provozní,
nepřímé a další a další položky a náklady,
které nám nakonec
dají jediné číslo, a to
je cena/m3. Cena vody
se ovšem v našich dvou
řádech liší, neboť v soukromém řádu v Z1, kam nyní obec
prodává vodu za „výrobní“ náklady
je připočítána marže soukromého majitele,
a tím cena za vodu téměř dvounásobně převyšuje cenu vody v ostatních částech obce.
Naší snahou je odkoupit tento vodovodní
řád, uvést všechny vodovodní řády v obci do
stejného technického a ekonomického stavu, a tím sjednotit cenu vodného v celé obci.

V. Vodné
Každý ví, že vodné je cena, kterou domácnost zaplatí za jeden odebraný kubík vodu.

Závěr
Závěrem, jen poděkovat všem těm, kteří
jsou do tohoto koloběhu V5 zapojení a po-

máhají, ať již lidem, kteří se o tento systém
starají, tak i těm, kteří se ho třeba snaží posunout někam dále.

Martin Mezihorák
MULTICAL® 21 - ultrazvukový vodoměr
- Rozdíl od tradičních mechanických měřičů
je ten, že je statický a chráněný proti vniknutí vody bez pohyblivých dílů.
- Udržuje si vysokou a stabilní přesnost po
celou dobu životnosti až 16 let.
- Má velmi malou toleranci chyb a nejlepší
přesnost v oboru a optimalizovaný nízký
počáteční průtok, který zajišťuje přesné
měření i té nejmenší spotřeby.
- Vybaven integrovanou komunikací a dálkový odečet, buď pomocí řešení při průjezdu,
nebo pomocí pevné sítě. Tím se výrazně
zkrátí doba sběru dat a odstraní se potřeba časově náročných následných kontrol
způsobených chybějícími nebo nepřesnými
údaji.
- S dálkovým odečtem se snadno začne
a systém je možné s měnícími se potřebami
rozšířit či upgradovat.
- Inteligentní alarmy z ultrazvukového vodoměru umožní rychle a efektivně detekovat
úniky a prasklé potrubí nebo jiné nepravidelnosti
- Omezují se ztráty vody i jakákoli nepřímá
poškození a umožňuje to poskytovat aktivnější služby zákazníkům.

Hřiště na dětský basketbal
se blíží do finále

Na jaře obec vyhlásila projekt „Pracujeme
společně pro Zlatou“. Byla to výzva k podání návrhů realizovatelných z tzv. Participativního rozpočtu obce. Jeden z návrhů,
který byl schválen, byla úprava plochy na
dětském hřišti před bývalým basketbalovým košem. Byla odstraněna tráva a vybudovaná zpevněná plocha, aby si mohly
děti trénovat driblování s basketbalovým
míčem. Byly usazeny obrubníky proti prorůstání trávy a plocha byla vyrovnána do
roviny. Na zpevněný povrch byly z části použité dlaždice ze starého chodníku.

Střední část plochy tvoří odlišné dlaždice
dvou barev, které tvoří šachovnici 8x8. Na ní
si budou moci děti hrát třeba Dámu nebo hru
na Vlka a ovečky. Dřevěné hrací „kameny“ už
připravuji, do jara dostanou bílou a černou
barvu a umístím je v altánu. Snad si s nimi
nikdo nezatopí.... Na jaře také namontujeme
nový koš se síťkou a můžeme zahájit dětskou
ligu v basketbalu. Doufáme, že si koš nepůjčí
stejný sportovní náruživec, jako si o loňském
Silvestru zapůjčil (na věky) síť na nohejbal.
V okolí zpevněné plochy už se zelená nová
tráva. Děkuji Vaškovi, že jí v období sucha

poctivě zaléval. A samozřejmě děkuji také
všem, kdo se na modernizaci plochy na
dětský basketbal podíleli. A kdybyste chtěli
napsat Ježíškovi o dětský basketbalový
míč, určitě nějaký sežene :-). Sportu zdar.

Standa Novotný
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Infrastruktura v obci

Vážení spoluobčané. Jak jsme Vás informovali v jarním čísle Zlatského občasníku, byly
11. května 2020 podepsány kupní smlouvy
na velkou část technické a dopravní infrastruktury v naší obci. Pro jednodušší orientaci ve vlastnictví infrastruktury v obci přinášíme tento přehled.
Sítě v původní obci
V současnosti je k zásobování pitnou vodou
používán historický vodovod, u kterého nepředpokládáme další rozvoj. Bude kompletně nahrazen novým rozvodem. O možném
využití starého vodovodu bude další diskuze.
Kanalizace není vybudována, rovněž schází
rozvod plynu. K výstavbě vodovodu, kanalizace a plynovodu máme platné stavební povolení a připravujeme výstavbu. Výstavba bude
probíhat na pozemcích obce. Předpoklad výstavby je v roce 2021 a 2022. Zahájení stavby
je závislé na vypsání vhodné dotace. V tomto
roce končí programové dotační období. Po vyhlášení nového dotačního titulu jsme připraveni se přihlásit. Stavební dokumentace byla
aktualizována a předána příslušným úřadům.
Stavební povolení včetně projektové dokumentace bylo zakoupeno Smlouvou o převodu práv a povinností stavebníka od společnosti SingHaus development s.r.o. za cenu
34.000,- Kč. Předmětem smlouvy je
• práva a povinnosti vyplývající z rozhodnutí
o umístění stavby č. K/3714/08/SU/Bul,
vydaného Stavebním úřadem Městského
úřadu v Úvalech dne 23. 1. 2009 a rozhodnutí o umístění stavby č. 100/47104/2008,
vydaného Městským úřadem v Brandýse
nad Labem – Staré Boleslavi, odborem životního prostředí, pracoviště Praha dne 7.
4. 2009;
• vlastnické právo ke kompletní projektové výkresové a dokladové dokumentaci
pro stavbu inženýrských sítí v obci Zlatá
v rozsahu vymezeném ve Stavebním povolení, a to včetně práva užívání projektové dokumentace jakožto autorského díla
vypracovaného autorem společností MOPEX projekt s.r.o., Ing. Janem Boubelíkem
v 07/2008 pod č. zak. P-06/029;
• práva a povinnosti vyplývající z (i) Rozhod-

nutí o umístění stavby vydaného Stavebním úřadem Městského úřadu v Úvalech
pod č.j. K/3716/08/SU/Bul ohledně umístění stavby – Zlatá II. etapa – výstavba rodinných domů – komunikace a inženýrské
sítě, (ii) Stavební povolení na stavbu Zlatá
II. etapa, infrastruktura pro stavbu rodinných domů, SO.01 – dopravní řešení (č.j.
150/10822/2009) ze dne 10. 6. 2009, (iii)
Stavební povolení na stavbu Zlatá II. etapa
– výstavba rodinných domů – komunikace
a inženýrské sítě STL plynovod vč. stl. Plynovodních přípojek (č.j. K/834/09/SU/Bul)
ze dne 2. 6. 2009 (iv) Stavební povolení (vodoprávní) na stavbu vodovodu a kanalizace
pro obec Zlatá II. (č.j. 100/10853/2009)
ze dne 25. 5. 2009, (v) Rozhodnutí úřadu
Středočeského kraje (č.j. 117112/2009/
KUSK/2) ze dne 13. 8. 2009;
• vlastnické právo ke kompletní projektové
výkresové a dokladové dokumentaci pro
stavbu inženýrských sítí v obci Zlatá v rozsahu vymezeném v Rozhodnutí, a to včetně práva užívání projektové dokumentace
jakožto autorského díla.
Sítě a pozemky v lokalitě Zlatá 1
V této lokalitě jsou tato vedení – vodovod,
splašková kanalizace, dešťová kanalizace a plynovod. Pozemky s vedením (silnice
a chodníky) jsou už v majetku obce, byly zakoupeny od pana Jiřího Neužila. Dále byla
zakoupena splašková kanalizace od insolventního správce zkrachovalého developera
za cenu 20.000,- Kč. Vodovod a dešťová kanalizace je v současnosti v držení exekutora
firmy DAVADA exim s.r.o. Obci byla rozhodnutím Odboru životního prostředí Městského úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
uložena povinnost provozování vodovodu
pro veřejnou potřebu. Správou vodovodu a splaškové kanalizace je tedy pověřena
obec, včetně účtování vodného a stočného.
Po vyúčtování na konci tohoto roku předpokládáme podle spotřeby jednotlivých
domácností stanovení zálohových plateb.
Podrobnější článek ing. Martina Mezihoráka
o vodě, vodném či vodoměrech si můžete
přečíst na straně 10 tohoto čísla obecního
informačního zpravodaje. Prodej plynovodu
byl dohodnut s konkursním správcem včetně
přípojky vedené z obce Sluštice. Z jeho strany v současnosti dochází k průtahům, které
řešíme.
Chodníky a silnice byly za cenu 33.000,Kč zakoupeny od pana Jiřího Neužila s těmito
pozemky:
• parc. č. 169/10, o výměře 583 m2;
• parc. č. 169/61, o výměře 12 m2;
• parc. č. 203/36, o výměře 16195 m2;
• parc. č. 203/37, o výměře 286 m2;
• parc. č. 203/62, o výměře 1144 m2,
Čistírna odpadních vod
Čistírna odpadních vod byla zakoupena od
firmy Dolia Invest, s.r.o. V jedné smlouvě byly

Předpokládané náklady na dobudování páteřní infrastruktury +
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací ,
vedle ČOV zakoupeny i pozemky cest v lokalitě Zlatá 2. Cena za tento soubor majetku
byla 4.900.000,- a je rozložena do pěti nerovnoměrných splátek do 31. 12. 2023.
Smlouva zahrnuje tento majetek:
• pozemek parc. č. st. 216 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 90 m2, jehož součástí
je budova č. p. 99 – stavba technického vybavení – čistírna odpadních vod;
• pozemek parc. č. 203/30 – orná půda,
o výměře 1838 m2;
•p
 ozemek parc. č. 235/1 – orná půda, o výměře 6245 m2;
• pozemek parc. č. 235/3 – orná půda, o výměře 464 m2;
•p
 ozemek parc. č. 235/7 – orná půda, o výměře 57 m2;
•p
 ozemek parc. č. 235/80 – orná půda,
o výměře 50 m2;
•p
 ozemek parc. č. 235/83 – orná půda,
o výměře 148 m2;
•p
 ozemek parc. č. 235/84 – orná půda,
o výměře 7 m2;
•p
 ozemek parc. č. 235/85 – orná půda,
o výměře 7 m2;
•p
 ozemek parc. č. 235/86 – orná půda,
o výměře 6 m2;
•p
 ozemek parc. č. 235/87 – orná půda,
o výměře 4 m2,
Sítě v lokalitě Zlatá 2
Smlouvou s bývalým vlastníkem Dolia Invest,
s.r.o. byly zakoupeny pozemky budoucích cest
v lokalitě. Dále byla smlouvou s EUROBAD a.s.,
zakoupena stavba všech rozvodů sítí – vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace a plynovodu, za celkovou cenu 33.000,- Kč. Stavební
povolení jsou v tuto chvíli vrácena k novému
projednání a pracujeme na jejich získání. Předpoklad výstavby je v roce 2021 a 2022.
Smlouva s EUROBAD a.s., obsahuje tento
majetek:
• splašková kanalizace tlaková na pozemcích p.č. 235/1, 235/3, 235/7 a 235/83,
řady A, B, C, včetně čistících šachet a přípojek, vše specifikované a oceněné znaleckým posudkem č. 40/2017 ze dne 15.
5. 2017 znalce Ing. Petra Macáka;
• vodovod na pozemcích p.č. 235/1,
235/3, 235/7 a 235/83, včetně přípojek
a nadzemních hydrantů, vše specifikované a oceněné znaleckým posudkem
č. 40/2017 ze dne 15. 5. 2017 znalce Ing.
Petra Macáka;
• plynovod na pozemcích p.č. 235/1, 235/3,
235/7 a 235/83, včetně přípojek a pilířů
plynoměrů, vše specifikované a oceněné
znaleckým posudkem č. 40/2017 ze dne
15. 5. 2017 znalce Ing. Petra Macáka;
• dešťová kanalizace DN 300 na pozemcích
p.č. 235/1, 235/3, 235/7 a 235/83, včetně
výústního objektu a kontrolních šachet,
vše specifikované a oceněné znaleckým
posudkem č. 40/2017 ze dne 15. 5. 2017
znalce Ing. Petra Macáka

Celková cena přes 26 mil. Kč vznikla
součtem samostatně rozpočtovaných částí
stavby. Samostatné rozpočtování je nutné
pro určení uznatelných nákladů při čerpání

dotace. Některé položky se tak ve společné
výstavbě sloučí. Typickým příkladem jsou výkopy. Nadále ale bude investice značná a nejvyšší v historii obce. Dobudování ostatních

částí infrastruktury bude záviset na průběhu
prací a na finančních možnostech obce současně s dotacemi.

Pavel Rak

Svazková škola - Povýmolí

(minulost, současnost, budoucnost)
Vážení spoluobčané.
Projektu Svazkové školy v Úvalech se věnuji
ve Zlatském občasníku od samého počátku.
Pojďme si udělat malou rekapitulaci přípravy
stavby školy DSO Povýmolí. Stavby, která
zajímá mnoho rodičů našich nejmenších. Za
startovací datum tohoto procesu považuji
31. duben roku 2016. V zasedačce obecního úřadu v Dobročovicích se koná schůzka
představitelů DSO Povýmolí, na které pan
Ing. Arch. Adam Frölich z architektonického
studia AF Atelier s.r.o. představil studii nové
svazkové školy Povýmolí v Úvalech. O této
události byla jen krátká zmínka ve Zlatském
občasníku 04/2016, i pro mne to byla nová
informace. Studii, která byla na webových
stránkách města Úval ke stažení, jsem si nastudoval a poslal panu architektovi několik
dotazů a připomínek. Výsledkem byl čtyřstránkový rozhovor v podzimním čísle Zlatského občasníku (10/2016), doplněný několika obrázky navrhované školy. V tomto článku
nám pan architekt mj. vysvětlil, proč se změnilo umístění školy v rámci lokality Úvaly-Hostín. V první variantě byla škola umístěna u silnice II/101, následně byla přesunuta
„na kopec“, do lokality Na nových Slovanech
u ulice Polská. Předpokládané náklady na výstavbu školy byly v této době cca 290 mil Kč
a škola měla mít 36 tříd (24 + 12) a v nich 600
žákyň a žáků. Podíl obcí na investičních nákladech se předpokládal cca 29 mil. Kč. Zde
je tabulka se základními parametry projektu
z 07/2016:
Uplynul rok. Na podzim 2017 jsme se,
spolu s panem Horkým, projektu svazkové
školy věnovali opět. Tentokrát nám poskytla
rozhovor tehdejší manažerka projektu, paní
Ing. Veronika Macková. A trochu jsme se posunuli, alespoň v otázce umístění školy. Od
ulice Polská byla škola už potřetí přesunuta,

tentokrát na pomyslný druhý konec budoucí
„Dlouhé třídy“. Objekt školy je situován mezi
budoucí obytnou zástavbu “Obytný soubor
- Úvaly Hostín – II. etapa“ (západ území), Přišimaský potok (sever území) a budoucí přeložku silnice I/12 Běchovice – Úvaly (východ
území). Na konci rozhovoru paní inženýrka
odhaduje náklady na tuto variantu na 330
mil. Kč, s podílem obcí ve výši 45 - 50 mil.
korun. Paní ing. Macková nám poskytla rozhovor i pro další číslo Zlatského občasníku
(03/2018), kde upřesnila základní parametr školy = 600 dětí, 20 kmenových učeben.
Škola oproti původnímu návrhu zeštíhlela
o 4 kmenové třídy. Při stejném počtu žáků to
znamená jediné, místo 25 jich bude ve třídě
30. Současně identifikovala několik základních problémů, jejichž vyřešení mohlo projekt posunout do další fáze. Jednalo se o jednání se společnostmi Hostín Development
(příprava infrastruktury v dané lokalitě), ŘSD
(otázka hluku od plánované přeložky silnice
1. třídy) a České radiokomunikace (přeložka
radiového paprsku).
Uplynul další rok. Na podzim 2018 ve Zlatském občasníku (09/2018) pan Horký představuje nového manažera projektu, pana Dr.
Ing. Milana Olerínyho, který svazkovou školu
převzal po paní Ing. Mackové. Z jeho infor-

mací, kromě toho, že se nám představil, stojí
za zmínku jen to, že v době psaní článku probíhalo výběrové řízení na projektanta školy.
V prosinci 2018 je na webových stránkách
naší obce zveřejněna úvaha pana starosty
Úval o svazkové škole. Rekapituluje problémy
s ŘSD a ČRa. Náklady na výstavbu odhaduje
na cca 450 mil. korun. Prohlédnout si jí můžete použitím QR kódu na konci článku.
V listopadu 2019 jsem připravoval článek
do Zlatského občasníku opět formou otázek
na pana Ing. Olerínyho. Bohužel se omluvil, že
na mé otázky neumí odpovědět, a že z jeho
pohledu je projekt dočasně zastaven, protože zadavatel řeší vztahy k jiným účastníkům
řízení.
A máme podzim roku 2020. A také máme
novou projektovou manažerku, paní Ing.
Janu Svatošovou. Ale co je hlavní? Projekt
svazkové školy má územní rozhodnutí! Děkuji všem, kteří se na získání ÚR podíleli, to
nás hodně posouvá k realizaci této investice.
Jak bude výstavba školy dále probíhat a jsou
v tuto chvíli ještě nějaké překážky nebo problémy? Na to jsem se zeptal paní inženýrky
Svatošové:
Bylo by krásné, kdyby šlo vše hladce. Kdyby byl v centru Úval dostatečně velký pozemek
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ve vlastnictví obce, s přípojkami a nedalekou
autobusovou zastávkou. Ale už jen vytipovat
pozemek, kde by byla výstavba takto specifické
budovy možná, nebyl vůbec jednoduchý úkol.
Hlavní výhodou lokality Hostín je dopravní dostupnost pro žáky z okolních obcí. Jak už to ale
bývá, každá mince má dvě strany, a vyskytlo se
i několik překážek. Jednalo se zejména o přeložku radiového paprsku, nesouhlasné stanovisko ŘSD a zajištění příjezdové komunikace. Vše
podléhalo dlouhému procesu vyjednávání a bylo
završeno právě souhlasným stanoviskem dotčených subjektů a vydáním územního rozhodnutí.
1) Změnil se nějak původní projekt školy?
Vzhledem k tomu, že se jedná o stěžejní projekt v našem regionu, (jak z pohledu priorit, tak
z pohledu výše investice) nechtěli jsme ponechat nic náhodě. Od doby, kdy vznikla myšlenka
vybudování základní školy, uplynulo již mnoho
vody. Proto jsme tento rok zadali aktualizaci
studie demografického vývoje. Na základě dodaných podkladů bylo zjištěno, že při středním
trendu bude v roce 2024 pro spádové území
potřeba 56 kmenových tříd po 24 dětech. A to
je pro všech šest obcí k dispozici pouze jedna
škola, jejíž optimální kapacita je 23 kmenových
tříd! Proto došlo ke změně původního záměru
a kapacita nové školy se navýšila na 3*9 kmenových tříd. Další změnou je odstoupení obce
Sibřina od projektu. Netrvalo však dlouho
a Hradešín převzal její roli.
2) V jaké fázi se tedy nyní projekt nachází?
V současné chvíli hektické. Sotva jsme pře-

pracovali projekt a navýšili kmenové třídy,
vyhlásili jsme výběrové řízení na projektanta
k vyhotovení dokumentace pro stavební povolení. Předpokládaná cena zakázky se dle ceníku
ČAK odhaduje na 15 mil. Kč. Snažíme se samozřejmě najít cestu, jak tyto prostředky vrátit
do rozpočtu pomocí dotací. Proto jsme před
několika pár dny podali žádost o příspěvek na
projektovou dokumentaci na krajský úřad, kde
bychom mohli získat prostředky ve výši 2,5 mil.
Kč. Zároveň připravujeme další žádosti o dotaci. Bez té hlavní z MŠMT by nebylo možné
projekt v hodnotě 658 mil. realizovat. Tento
dotační titul by umožnil profinancovat až 85%
způsobilých nákladů. Dále je zde dotační titul
OPŽP na výstavbu veřejných budov v pasivním
standardu, kde je možné získat dalších až 50
mil. Kč. Na obce tak zbývá podíl 148 mil. Kč.
3) Předpokládáte, že v průběhu zpracování
PD bude nějaká beseda nebo veřejné projednání s občany obcí Povýmolí, na které
bude projekt detailně představen?
Vzhledem k tomu, že již několik besed s širokou
veřejností, zastupiteli obcí, učitelů i odborníků
proběhlo, a vzhledem k tomu, v jakém stádiu se
projekt nachází, nezamýšlíme žádné další projednávání.
4) Můžete na závěr nastínit Váš kvalifikovaný odhad, kdy stavba získá stavební povolení, kdy se začne stavět, a kdy se naše děti
poprvé posadí do nových školních lavic?
Mohu Vám sdělit harmonogram a své zbožné
přání. V prosinci bychom měli znát projektanta,
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5) Je ještě něco, co byste ráda našim čtenářům k projektu školy sdělila?
Na pozici projektového manažera v místní samosprávě jsem teprve rok. Musím říci, že mě
mile překvapilo, s jakými lidmi jsem se díky
tomuto projektu seznámila. S jakým zápalem
a nasazením se výstavbě nové školy věnují ve
svém volném čase a co pro své okolí dělají. Ať
již jde o starostky a starosty obcí, kteří hledají
možnosti financování, ať jde o družinářky, které se s námi dělily o své zkušenosti s odpoledními programy, nebo kuchařky, které nám dávaly návrhy na vylepšení chodu kuchyně. Hlavním motorem projektu je pan starosta Borecký
a pan architekt Fröhlich, jsem ráda, že mohu
s takovými lidmi spolupracovat.
Děkuji paní manažerce za její odpovědi.
Jsem rád, že město Úvaly tomuto projektu poskytuje maximální podporu. Důležitou
otázkou bude způsob financování výstavby
a následného provozu svazkové školy.
O těchto otázkách
hovoří pan Ing. Ouzký v samostatném
článku věnovaném
rozpočtu a financím
obce.

Standa Novotný

pozvánka na 24.12.2020

Mukařov

altán Zlatá

který by měl do tří měsíců vyhotovit dokumentaci. V dubnu bychom měli žádat o stavební povolení a následně soutěžit zhotovitele. Škola by
měla stát do konce roku 2023.

Taťkové a sportovci vemte své ratolesti
na Štědrý den odpoledne na kolo. Loňský
rok jsme založili novou tradici a bylo nás 5.
A letos? No, uvidíme. Kdo bude mít zadané
práce od manželky hotové a chuť se projet
na kole, jen tak kolem komína, tak vyjedeme ve 13 hodin od altánu na hřišti. Pojedeme lesem do Babic a dále do Strašína a podél říčky Rokytky do Radošovic k Jurečku.
Když bude otevřeno, dáme čaj nebo grog.
Pak vyšlápnem zpátky do Strašína a přes
Březí do Sluštic a zpátky do Zlaté. Vezměte děti, alespoň jim čekání na Ježíška
rychlejc uteče. V rodinách, kde večeři připravuje tatínek, s námi může samozřejmě
vyrazit s dětmi i maminka. Trasa nebude
náročná, má asi 12 kilásků, do západu slunce budeme všichni doma v teple u kamen.
Když bude náhodou mrznout, myslím alespoň mínus 10 a více, tak už bude zimák
pod vodárnou v provozu, a místo vyjížďky
na kolech uspořádáme první OPEN TURNAJ v curlingu. Kameny máme vyrobené
od loňska - žluté i červené. Tak sportovci,
těším se.

Václav Loučka

Ahoj příznivci cyklistiky
Na začátek cyklistické sezony 2021, mám opět
připravené dvě trasy na šestý ročník jarního cyklovýletu. Musíme doufat, že coronáč už bude
tak oslaben, že nám zahájení sezony nezhatí.
Letos jsem se přesvědčil, že ve Zlaté máme
dost cyklistů, které jsem potkával po našem
okolí, a věřím, že ti, co jeli letos, pojedou zase
a ještě přibydou nové tváře. Děti budou opět
za svůj výkon odměněny medailí a diplomem.
A teď k trasám. Start bude v sobotu 24. 4.
v 10 hodin od altánu na hřišti. Společně vyjedeme lesem do Babic, dále do Doubku a do
Žernovky. Ze Žernovky pak lesem kolem malého rybníka, kde můžeme malým dopřát odpočinek, a pak budeme pokračovat asi 1km
k rozhledně na Vyžlovce. Když bude otevřená
a bude dobrá viditelnost a odvaha nebo síla
vystoupat na rozhlednu, můžete spatřit Zlaté
návrší v Krkonoších. Od rozhledny pojedeme
směr Smrčiny a asi po 1km kratší dětská trasa
uhne do leva, a tato skupina pojede do Kozojed
a do údolí potoka Šembera, kde je podél potoka chatová osada, a kde každá chata je originál.
Po 2km jsou Doubravčice, kde je cukrárna, která jistě přijde k duhu.
Delší dospělácká trasa vede Smrčinami,
kolem pily Smrčiny, dále do Kostelce nad Černými lesy. Tam můžeme navštívit pivovarnické
muzeum a můžeme vidět staré řemeslo bednářství. Je zde také hospoda, kde si můžeme
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Šembera

Vrátkov
Štíhlice

Doubravčice
cukrárna

jízdárna

Doubek
Hradešín

Žernovka

Babice

fotovoltaika

Třebohostice

dát oběd. Z Kostelce pojedeme směr Truba
a Vrátkov krásným lesem 2km bez jediného
šlápnutí. Už jsem to jel, ale obráceně. Nedojedeme až do Vrátkova a pojedeme pěknej kopec do Doubravčic k cukrárně. Pak společně
projedeme lesem a vyjedeme z lesa asi 1km

altán Zlatá

od Doubku, a pak už jen rovinka a z kopce do
Třebohostic, kde můžeme dekorovat děti medailemi a dospěláci si dají pivko a třeba utopence, protože na kole se jezdí, aby byla žízeň.
Sportu zdar a cyklistice vzláště.

Václav Loučka

Veřejná Wi-Fi v obci úspěšně
prošla evropskou kontrolou
Jak jsem Vás již informoval v jarním čísle
našeho občasníku, na několika veřejných
prostranstvích jsme plánovali vybudovat
a provozovat zdarma pro občany Wi-Fi síť,
na kterou jsme dostali 100 % dotaci z Evropské unie. Po odsouhlasení zastupitelstvem
a podpisem smlouvy v letním červencovém
měsíci ihned začala realizace.
Výstavba a instalace neprobíhala zcela podle původních představ. Hned na začátku se zjistilo,
že již probíhá oprava obecního
úřadu, a bylo tedy nutné vymyslet montáž tak, aby byla v souladu s opravou, a nikoliv, jak bylo
plánováno původně. Dále se narazilo na několik překážek, které
bylo nutné během instalace řešit, ať již úprava zeleně okolo naší vodárny, nebo probíhající rekonstrukce elektroinstalace v hasičské
zbrojnici. Vše se nakonec podařilo zdárně
vyřešit, a tak byla dokumentace instalace
technologie Wi-Fi sítě po zkušebním provozu dne 16. 10. předložena Evropské komisi
ke kontrole. Kontrola proběhla úspěšně,
a tak nyní můžete zdarma surfovat po inter-

netu, třeba při čekání na autobus, nebo při
relaxaci na lavičce, případně při procházce
s dětmi venku.
Veřejná Wi-Fi je dostupná na těchto místech:
• Po trase chodníku od křížku k mostu ve vsi
přes potok
• Prostranství autobusových zastávek
a okolí obecního úřadu
• Celá náves, dětské hřiště na
návsi a prostory uvnitř restaurace
• Klidová zóna kolem obecní
vodárny
Podle statistik bylo za první
týden provozu Wi-Fi sítě spotřebováno celkem 6.73 GB dat (k 7.
7. 2020). To odpovídá měsíčnímu
datovému toku cca 25 GB. Wi-Fi připojení je
uživateli využíváno na všech veřejných místech. Z venkovních přístupových bodů je nejvíce využíván prostor u zastávky MHD.
Tento projekt jsme tedy dovedli do zdárného konce, tím to ale nekončí. Nyní nám
práce pokračuje, neboť musíme zajistit, aby
vše v následujících třech letech správně fungovalo.

Další případné rozšíření bychom chtěli
v budoucnu realizovat i v okolí čistírny odpadních vod, v centrální části Zlatá I a okolí
dětského hřiště na cestě k lesu.

Martin Mezihorák
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Jarní cyklovýlet červen 2020
Cyklovýlet, který se jel jako už jubilejní - pátý
v sobotu 13. 6. 2020 se nám vydařil. Obě trasy, které jsem naplánoval, měly zatím největší
účast v počtu 21 cyklistů. Trasy všichni zvládli
bez problému. Kratší trasa byla 23km dlouhá,
a tu jeli rodiče s nejmenšími dětmi. Po cestě
měli 3 dětská hřiště, lesopark a v závěru malý
zookoutek s trampolínou. Ta delší trasa měřila 42km a jeli jí zdatnější cyklisté. Oba pelotony se sjely, jak bylo naplánováno, v Louňovicích v restauraci U Henců. Po dobrém obědě byly malým cyklistům předány pamětní
medaile a diplomy, které zajistil nejmenovaný
sponzor. Účastníci kratší trasy stihli dojet do
Zlaté, aniž by zmokli. Jezdci delší trasy museli

Informace o dopravní obslužnosti
naší obce linkou PID č. 329
Vážení spoluobčané, sousedé,
v první části těchto informací bychom se
s Vámi chtěli podělit o ekonomické informace, které se týkají vývoje nákladů na provoz
autobusu linky 329, a to nejen v naší obci,
ale i v kontextu s náklady ostatních obcí na
této lince. Je to celkem zajímavé porovnání. Z tabulky vidíte, že náklady na linku 329
neustále rostou, a v příštím roce dosáhnou
téměř čtyřnásobku původní ceny. A to jsme
nejmenší obec na trase linky 329.
Dále bychom se s Vámi chtěli podělit o informace, kterými představuje svojí vizi vývoje veřejné dopravy nedávno zvolený radní
pro veřejnou dopravu Středočeského kraje
a stávající starosta města Úval pan Ing. Petr
Borecký. Z jeho dopisu středočeským starostům přinášíme základní informace.
V úvodu dopisu pan Ing. Borecký píše, že
základním problémem jsou ztráty způsobené
propadem tržeb ve veřejné dopravě Středočeského kraje. Jenom za rok 2020 budou tyto
ztráty činit cca 350 milionů Kč u autobusových
dopravců a 220 milionů Kč u dopravců želez-

ničních - a to jenom za Středočeský kraj.
Navrhuje proto několik kroků, které by měly
negativní dopady na straně kraje, obcí, měst
a dopravců zmírnit:
1) v nejbližších dnech bude kraj s hlavním městem Prahou projednávat návrh na zvýšení
jízdného v průměru o cca 20%. Toto zvýšení
by mělo kompenzovat vliv inflace z období
let 2011 – 2020, neboť za celou tuto dobu
se s cenami jízdného nehýbalo. Ceny jízdného by se pak v příštích letech měly zvyšovat
vždy ve dvouletém cyklu, aby se v budoucnu zabránilo skokovému zvyšování cen vůči
cestujícím a zároveň napomohlo finanční
udržitelnosti systému veřejné dopravy vůči
obecním samosprávám.
2) V příštím roce omezit investice například do
nových vozidel VHD nebo prvků telematiky.
I toto omezení pomůže snížit nároky na finance ze strany obcí, měst a krajů.
3) Část ztrát ponesou dopravci sami a nebudou se domáhat plateb podle v minulosti
uzavřených smluv.
4) Zastupitelstvu kraje na základě rozhodnutí

Měsíční náklady na pokrytí provozu busu linky 329, porovnání rok 2017 až 2021.
přerušit odpolední úsek na hřbitově v Louňovicích. Zde se skupina mohla alespoň schovat
v márnici před přívalovým deštěm. Pak pokračovala do Voděradských bučin, Struhařova, a dále do Černých Voděrad, Jevan, Doubku a Třebohostic. Trochu jsme zmokli, ale než
jsme dojeli do Zlaté, byli jsme suchý. Budu
se těšit, že v příštím roce ještě více rodičů
dopřeje svým dětem výlet na kole po našem
okolí. Sportu zdar a cyklistice vzláště.

Václav Loučka

Pěší výlet 15. května 2021

Už při výletu v roce 2018 jsme prošli severní část Úvalské naučné stezky. Tehdy
jsem avizoval, že zbytek necháme na jindy.
Cíl v příštím roce tedy je – naučná stezka
Škvoreckou oborou. Část naučné stezky
kopíruje ještě další poznávací aktivita, kterou je Včelí stezka. Trasu jsem Vám popsal
v jarním čísle, výlet se jen o rok posouvá,
tak jenom stručně - stejně jako v roce 2018
se sejdeme v 9:30 u autobusové zastávky
ve Zlaté. Na náměstí v Úvalech („start“ na
mapě) nás od Třebohostické školy odveze
v 10:06 autobus a volným krokem vyrazíme za poznáním. Trasa je nenáročná, kromě stoupání ke hradu jen s mírným převý-

šením. Tato část je někdy uváděna jako nevhodná pro kočárky, ale kde je vůle... Jak vidíte na mapě, úvalská část trasy má téměř
8 km. Uvedený údaj s časem nerespektuje
četné zastávky, reálně je nutné očekávat
přibližně dvojnásobek. Cíl na mapě označuje pivovar Libertas. Tam nastane těžká
volba, zda pokračovat po červené turistické trase pěšky do Zlaté (+6 km), nebo
počkat při degustaci místních piv do 16:19
na autobus jedoucí zpět do Třebohostic.
Pozn.: může dojít ke změně jízdních řádů,
podrobnosti včas zveřejním na obecních
stránkách a na FB obce.

Pavel Rak

Dobročovice

Květnice

2007

Sibřina

Sluštice

Škvorec

Zlatá

Důvod změny

5 940 Kč

6 724 Kč

8 084 Kč

6 724 Kč

Původní výchozí stav PlD
329 z Depa Hostivař

2008

32 799 Kč

6 134 Kč

6 943 Kč

8 347 Kč

6 943 Kč

Zaveden provoz do Květnice, od 10. 12. 2007

2009

32 799 Kč

6 134 Kč

6 943 Kč

8 347 Kč

6 943 Kč

Přesunutí konečné zastávky z Depa Hostivař na
Skalku, od 14. 12. 2008

od 15. 6.
2009

37 136 Kč

8 665 Kč

7 543 Kč

9 069 Kč

7 543 Kč

Zavedení 2 nových párů
spojů

2014

46 335 Kč

9 555 Kč

8 318 Kč

10 001 Kč

8 318 Kč

Zavedení 1 páru odpoledne pouze do Květnice, od
16. 12. 2013

2015

4 654 Kč

47 252 Kč

9 744 Kč

8 483 Kč

11 895 Kč

10 179
Kč

Zajíždění škol. Spojů do
Dobročovic, prodloužení
ranního spoje ze Škvorce,
od 1. 9. 2015

2017

3 076 Kč

41 066 Kč

9 730 Kč

8 470 Kč

11 877 Kč

10 164
Kč

Zrušení zajíždění víkendových spojů do Květnice
a převzetí části plateb
Středočeským krajem
(školní spoje)

2018

2 800 Kč

8 478 Kč

15 600 Kč

10 600 Kč

15 600 Kč

12 600
Kč

Přerozdělení nákladů
po snížení spojů obsluhujících obce Květnice
a Dobročovice a to z 11
spojů na 3 a dále zrušení
dalších spojů ze Skalky do
Škvorce a zpět.

31.7.2018

2 800 Kč

8 478 Kč

18 100 Kč

14 600 Kč

15 600 Kč

17 600
Kč

Po dohodě na jednání
v Květnici, navýšení
o jeden spoj

2020

2 848 Kč

8 622 Kč

18 511 Kč

15 013 Kč

15 866 Kč

18 105
Kč

Na rok 2019 od paní
Matfiakové ROPID

od
1.1.2021

3 850 Kč

11 658 Kč

25 028 Kč

20 299 Kč

21 452 Kč

24 480
Kč

Návrh od paní Ing. Mir.
Staňkové z 13.11.2020

rady kraje 14. prosince 2020 navrhne, aby
bez náhrady zrušilo projekt Středočeského
jízdného, a ušetřené prostředky navrhne využít na zajištění dopravní obslužnosti.
Hlavní úkol, který pana radního čeká, je, dle
jeho slov, reforma samotného systému veřejné dopravy na území Středočeského kraje,
aby byl spravedlivější vůči jednotlivým samosprávám a hlavně, aby byl dlouhodobě ekonomicky udržitelný.
Jaké bude řešení a kdy reforma přijde?
A) zavedení Standardů dopravní obslužnosti ve Středočeském kraji. Tyto standardy
by měly říct, co patří do základní obslužnosti
výhradně hrazené krajem, na jakém objemu
spojů a na jakých linkách se kraj bude spolupodílet a co již bude plně v režii obcí a měst.
B) Neméně významným projektem je také
dokončení integrace veřejné dopravy v rámci zbytku Středočeského kraje. Po dokončení
integrace bude nastaven jednotný systém
dopravní obsluhy a tarifního uspořádání ve
Středočeském kraji. S ohledem na současnou
ekonomickou situaci nelze závazně říci, že se
tak stane v příštím roce a je možné, že se celý
proces může přehoupnout až do roku 2022.
C) Dalším materiálem pro rok 2021 jsou
Technické standardy veřejné dopravy. Ty by
měly říct, jak mají vypadat zastávky VHD, jaké
budou jezdit vlaky a autobusy včetně vybavenosti (stáří, nízkopodlažnost atd.), jak budou
vypadat odbavovací systémy atd.
D) Kromě veřejné dopravy jsou další částí
i parkoviště P+R. Zde je situace poměrně tristní
a mnoho obcí a měst se chopilo úkolu vybudovat P+R samo, protože Středočeský kraj v tom
moc tah na bránu neměl. Poslední oblastí, která
spadá do gesce pana Boreckého, bude cyklodoprava. S rozšířením elektrokol se z ní stává
plnohodnotný způsob dopravy do práce. Proto
u každého krajem budovaného P+R parkoviště bude jeho součástí i parkoviště B+R.
Dopis v plném znění je zveřejněn na webových stránkách obce a můžete si ho stáhnout
pomocí tohoto QR kódu.

Honza Horký, Standa Novotný
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Naučná stezka – společný projekt
s městysem Škvorec

Dopravní situace v obci
V souvislosti s dokončením výstavby chodníku v obci, který v současnosti umožňuje
bezpečný a pohodlný přesun celou obcí, se
objevila potřeba úprav dopravního značení.
Na východní straně směrem ze Škvorce dojde
k několika úpravám. Při konzultaci s příslušným dopravním odborem PČR bylo předběžně
určeno místo umístění značky omezující rychlost na 70 km/h na horizontu před příjezdem
do obce. Dále bude posunuta dopravní značka
začátek/konec obce před vjezd do místa bu-

doucí výstavby a začátek chodníku tak, aby
budoucí přechod byl uvnitř obce. Větší vzdálenost posunutí byla zamítnuta. V současnosti využívaný vjezd přes pozemek soukromého
vlastníka není vnímán jako křižovatka. Proti
zrušení zóny omezující maximální rychlost
na 40km/hod jsme podali námitku. Přednost
v jízdě ve střední části obce je vyznačena vodorovným dopravním značením, jehož kvalita
je nedostatečná. Jeho obnova bude řešena po
výstavbě sítí.
Doprava v lokalitě na západní straně obce
je řešena pravidly obytné zóny. Hlavní výjezd
z lokality je navíc označen značkou „stůj, dej
přednost v jízdě“. Při vyjíždění z obytné zóny

musí dát řidič přednost v jízdě i tam, kde tato
dopravní značka není umístěna. Vjezd do
obytné zóny má podobná pravidla, jako třeba
vjezd do lesa. Přednost zprava platí uvnitř celé
zóny. Ze základních pravidel je dobré si ještě
některá další připomenout. Chodci mohou
využívat celou šířku komunikace, ale zároveň
musí umožnit vozidlům jízdu, zatímco řidiči
jsou povinni chovat se ohleduplně, chodce
neohrozit a nepřekročit povolenou maximální rychlost. Jak už uvádějí pravidla silničního
provozu, „řidiči v obytných zónách musí dbát
zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které
nesmí ohrozit“, zejména tedy s hrozícím rizikem jejich volného pohybu na komunikaci
a nevyzpytatelného chování hrajících si dětí.
V případě nutnosti musí řidič zastavit vozidlo.
V obytné zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše
20 km/h. Možnost stání vozidla je omezena
jen na místa označená značkami pro parkoviště. Zastavení není nijak omezeno, například
pro naložení/vyložení nákladu nebo nastoupení/vystoupení osob. Stojící vozidla na vozovce
ale vytváří nepřehledná místa ohrožující hrající
si děti, které za nimi lze snadno přehlédnout.
Pravidelné nepovolené stání vozidel, zejména
u křižovatek, je možné chápat jako výzvu na
sankci. Uvnitř této obytné zóny nejsou připravovány žádné změny. U vjezdu do zóny je
navrhováno umístění nového přechodu pro
chodce navazujícího na chodník uvnitř zóny.
Vzhledem k chystané výstavbě páteřního rozvodu sítí prozatím nebude realizováno.
Rádi bychom zklidnili dopravu na cestě
k lesu. Řešením by mohlo být osazení příčných prahů a omezení rychlosti.
Ke kontrole dodržování nejen pravidel
v dopravě má naše obec uzavřenou smlouvu
s městem Úvaly, spočívající ve využívání služeb jejich městské policie. V letošním roce

=
strážníci městské policie zasahovali u těchto
událostí:
Statistika za období 1. 1. 2020–12. 11. 2020
Celkový počet řešených událostí
74
Z toho:
Odchyt zvířat 
3
Přijatá oznámení
2
Asistence IZS
2
Překročení maximální povolené rychlosti 66
Porušení vjezdu nákladních vozidel
1
Některé přestupky překročení rychlosti
jsou řešené oznámením správnímu orgánu
(jsou vyfocené například v jiném směru jízdy).
Ostatní jsou vyřešeny příkazem na místě. Za
letošní rok to bylo celkem za 13 800 Kč.
Městskou policii Úvaly lze kontaktovat na
telefonu 603 560 008, další kontakty naleznete na https://www.mestouvaly.cz/obcan/
mestska-policie/.

Pavel Rak
fotografie www.mestouvaly.cz

SDH – Nový hasičský automobil Avia 31
Naše obec využila nabídku odkoupit starší
hasičský automobil značky Avia 31 od Sboru dobrovolných hasičů ze Škvorce, kteří
zmodernizovali svůj autopark na podzim
loňského roku novým vozem značky Tatra
za bezmála 10 mil. Kč.
O vozidle:
Naše Avie má motor uložený nad přední
nápravou mezi koly. Hnaná je zadní náprava. Karoserie je český výrobek z KAROSY
Vysoké Mýto. Je postavena na speciálně
upraveném podvozku AVIA 31, který vyráběla pražská automobilka AVIA v licenci
francouzské firmy Renault – Saviem. Má
svařovaný žebříčkovitý rám, teleskopické
tlumiče, robustní silentbloky (silné gumové
tlumiče), regulátor brzdového tlaku a regulovatelný sklon reflektorů.

Pro úplnost jsem vybral některé technické
a provozní údaje:
Max. rychlost:
80 km/h
Délka:
5 610 mm
Šířka:
2 230 mm
Výška:
2 675 mm
Pohotovostní hmotnost:
4 350 kg
Užitečný náklad:
800 kg
Skutečná celková hmotnost:
5 150 kg
Zdvihový objem:
3 596 ccm
Míst k sezení:
2+6
Rok výroby:
1990
Počet najetých kilometrů:
30 800 km
Cena (vč. DPH):
18 000 Kč
Automobil je určený pro přepravu požárního družstva a prostředků požární ochrany.
Nejčastěji se bude využívat u technických
zásahů, mezi které patří zejména odstranění

vyvrácených či zlomených stromů, čerpání vody a likvidace nebezpečného hmyzu.
Dále obec počítá s využitím u obecních akcí
jako prostředku pro dopravu osob a materiálu, zejména při brigádách, Dětském dnu,
Drakiádě apod.

Martin Mezihorák

Vážení spoluobčané, sousedé, v letošním jarním čísle Zlatského občasníku jsme Vám na
straně 12 představili projekt „Fitness stezky
Zlatá“ na cestě k lesu, o jehož další fázi realizace si můžete přečíst v tomto čísle
v samostatném článku na straně 8.
Současně jsme uvedli, že součástí této stezky budou i interaktivní
prvky společného projektu s městysem Škvorec. Také na tomto
projektu jsme popracovali, posunuli jej dál. S paní starostkou městyse
Škvorce Ing. Martinou Vodičkovou jsme
se letos sešli na dvou pracovních schůzkách,
na kterých jsme jí a ostatním škvoreckým
zastupitelům představili nejen návrh na spolupráci a dojednali podrobnosti společného
projektu, ale stanovili jsme si předběžně i oblasti řešení úkolů pro obě strany.
Předmětem této spolupráce je uvedení
do původního stavu propojení obcí Třebohostice a Zlatá, a to rekonstrukcí staré úvozové polní cesty mezi Třebohostickým potokem a “bývalou vojenskou” cestou od Zlaté
do lesa. K úspěšné realizaci tohoto projektu
nás čeká splnění spousty úkolů. V první fázi
to je např. ukončení smlouvy o pronájmu obdělávané části pole kudy povede cesta, dále
geodetické zaměření pro úpravy cesty v terénu. Tyto práce jsou již v tuto chvíli hotové.
Bude následovat podrobné zaměření, jednání s vlastníky sousedních pozemků a zajištění
potřebných povolení.
Nechceme se spokojit jen s tím, že zasázíme pár stromů podél cesty, ostatně pár jich
také budeme muset vykácet, a tím vznikne
“polňačka” pro několik obyvatel Třebohostic
a Zlaté k vzájemnému potkávání, ale že se
tato nová cesta stane úsekem nově budované naučné stezky. Naším záměrem je přiřadit obnovené cestě ještě další smysl, další
rozměr, a to vytvoření dětské naučné stezky.
Pracovně jsme jí dali zatím jméno:

“Velký svět malých živočichů
aneb od škvora ke zlatohlávkovi.
Dětská naučná hmyzí stezka
Škvorec / Třebohostice – Zlatá”.
Návrh trasy nejlépe ukáže malá
mapka. Trasa naučné stezky povede od školy v Třebohosticích na
náves a dále novou trasou přes
potok do Zlaté ke Křížku, kde bude
končit. Na stezce plánujeme několik
informačních i zábavných interaktivních tabulí seznamujících děti se světem
hmyzu a dalších malých živočichů (mravenci,
včely, pavouci, berušky, motýly, škvoři, brouci apod.). V prvním návrhu počítáme cca s 8
tabulemi. Detaily jejich vzhledu a konstrukčního provedení, stejně tak obsahu budou
předmětem další diskuze, do které se můžete zapojit i Vy. Část obsahu informačních desek bude zaměnitelná, aby se některé informace mohly i vyměnit, nebo vložit pracovní
listy. To by umožnilo, ve spolupráci se školami či školními družinami ve Škvorci a Třebohosticích, přizpůsobit obsah desek školní
výuce přírodovědy a stezku využívat v rámci
výuky žáků v přírodě. Také je možné, aby část
plochy na panelech mohla sloužit k propagaci místních firem či podnikatelů – „malá reklama za malý příspěvek na výrobu panelů“.
V další etapě budeme usilovat o prodloužení
naučné stezky až do Škvorce na náměstí.
V rámci participativního rozpočtu Středočeského kraje jsme usilovali o dotaci na
projekt “Fitness stezka Zlatá”. Tu jsme získali a v současné době děláme hrubé terénní
úpravy v úseku podél cesty do lesa u našeho
dětského hřiště. Fitness stezka se tak stane integrovanou součástí zmíněné naučné
stezky. I to přispěje k viditelnějšímu výsledku našeho společného úsilí při obnově staré cesty. Kombinace dětské hřiště - fitness
stezka - naučná stezka jistě přiláká do na-

šeho teritoria i turisty, kteří pak utratí svoje
peníze třeba v hospodě ve Zlaté nebo Třebohosticích nebo v obchodě ve Škvorci.
Jak jsme uvedli výše, čeká nás hodně práce, zatím jsme na samém začátku. V druhé
fázi realizace projektu nás tedy ještě čekají
jednání s vlastníky sousedních parcel, zajištění potřebných povolení, terénní úpravy zarostlého remízku, výsadba aleje stromů, kácení náletů, úprava úvozu, překonání potoka,
návrh grafiky informačních a herních panelů,
jejich vlastní výroba, osazení v terénu, turistické značení, propagace v tisku i na webech
obcí, sehnání sponzorů, následná údržba,
zavedení stezky do vyhledávačů a map, aktualizace jejího obsahu, údržba a podobně.
A na závěr jeden důležitý úkol, a to je sehnat
dotaci - finance na pokrytí nákladů. To je úkol
zejména pro zastupitele Škvorce, vzhledem k tomu, že nová cesta vede po katastru
Škvorce, resp. Třebohostic.
Obnovou staré polní cesty propojíme dvě
sousední obce v našem regionu. Budeme se
nejenom častěji potkávat, setkávat mezi sebou anebo s obyvateli sousedních obcí, ale
umožní nám to i získávat spoustu informací
z oblasti živočišné a rostlinné říše, a to v jejím
přirozeném prostředí – v přírodě.
Pokud nám chcete někdo pomoci nápadem, nebo přiložit ruku k dílu, či chcete
umístit reklamu na informačních tabulích
nebo dětskou naučnou stezku sponzorovat,
ozvěte se nám, třeba na obecní FB, web obce
nebo telefon pana místostarosty. Děkujeme.
A jenom na závěr, pro pobavení – víte, že
například hmotnost hmyzu na planetě Zemi
je větší než hmotnost všech lidí na naší planetě?

Honza Horký, Standa Novotný
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Doplňovačka a sudoku pro dětské čtenáře
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1) Druhý den v týdnu
2) „Špalíček pohádek“ napsal František
3) Jak mluví Češi?
4) Dvanáctý měsíc roku
5) Co kupujeme v hračkářství?
6) Báseňje rozdělena na
7) Hlavní město České republiky

Vánoční
vystřihovánka
pro děti

Pro získání šablonky
popros rodiče ke
stažení pomocí
tohoto QR kódu.

Vážení sousedé,
pro Vaše papírové i elektronické diáře,
mobily či tablety zde máte několik předběžných termínů pro první polovinu
roku 2021:
10. 4. Jarní brigáda
24. 4. Cyklovýlet
30. 4. Čarodějnice
15. 5. Pěší výlet do Úval
12. 6. Setkání generací – Dětský den

OBECNÍ ÚŘAD ZLATÁ – KONTAKTY
Adresa: Zlatá 7, 250 83, pošta Škvorec
Úřední hodiny: Středa 17:00 – 19:00
Telefon na pana starostu: 602 215 520
Redakce: zlatskyobcasnik@obeczlata.cz
Vychází jako nepravidelný informační
zpravodaj zastupitelstva obce Zlatá.
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10. 4. 2021

V polovině dubna proběhne tradiční jarní brigáda. Pokud nám to epidemiologická situace dovolí, rádi Vás přivítáme v sobotu 10. dubna v 9 hodin u Křížku. V rámci akce „Den Země - Ukliďme Pošembeří“ se budeme
věnovat pravidelnému úklidu podél obecních cest a v okolí autobusových zastávek. Hlavní skupina brigádníků bude sázet stromy podél vznikající fitness stezky na cestě k lesu. Doufáme, že nám bude přát počasí,
a že se sejdeme v hojném počtu. Na závěr si na hřišti opečeme buřty.
Akce se koná za každého počasí, pokud bud pršet, přesuneme občerstvení do hospody u Hasičů. 
Jan Horký

Vánoční strom je
na svém místě
S příchodem Adventu je neodmyslitelně
spjatá tradiční předvánoční akce - Rozsvícení vánočního stromu o první adventní neděli. Letos strom zajistil pan
Červínek a jeho parta. Trošičku nás zaskočil, ale mile překvapil, jeho velikostí.
Strom o výšce 8 metrů už nebylo možné
ozdobit ze žebříku, ale byla nutná plošina. Tu zajistil pan Sofka a mohli nastoupit naši hasiči k jeho ozdobení. Z pochopitelných důvodů se nemohlo konat
shromáždění občanů s koledami, čajem
a buřty, jako v minulých letech. Plánované prostředky jsme letos tedy investovali do hvězdy na špici a nových ozdob.
Strom bude svítit každý večer, můžete si
s dětmi samostatně přijít pověsit vlastní
ozdobičku. Věříme, že příští rok se u vánočního stromu zase ve zdraví sejdeme.
Jirka Lindner

