Občasný informační zpravodaj obce Zlatá

Jaro 2018

Problematice zajištění pitné vody se věnujeme téměř v každém vydání Zlatského
občasníku. V tomto čísle zrekapitulujeme
veřejnou diskuzi na toto téma. Přinášíme ji
na straně 2.

Věděli jste, že nedaleko naší obce se
nachází skupina kamenů, připomínající
slavný „Stonehenge“? Vydáme se tam
14. dubna. Více informací na straně 4.

Poslední akcí roku 2017 bylo rozsvícení vánočního stromku. Článek o této
adventní akci v závěru loňského roku
najdete na straně 11.

Začátkem roku se konala výroční schůze
SDH Zlatá.
Jaké úkoly plnili hasiči v minulém roce,
a co plánují v roce letošním, vám řekne
jejich velitel v článku na straně 6.

Na autobusové zastávce jsou osazeny
nové označníky.
Nejen o tom, ale i změnách v jízdních
řádech se dozvíte v článku na straně 7.

21. dubna bude tradiční jarní brigáda. Tentokrát se zaměříme na přípravu prostoru
pro volnočasové aktivity u Dobročovického potoka (v Rákosí). Aby bylo možno
místo v terénu geodeticky zaměřit, je
nutné ho zbavit náletových dřevin a jiných
nepatřičných věcí. Než si tam budou moci
bezpečně naše děti a vnoučata hrát, můžeme, chlapi, trošku máknout :)
Je vítán každý s chutí do práce (strana 10).
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Situace ohledně pitné vody

Vážení spoluobčané. Dnešní článek o vodě si dovolím rozdělit do tří částí – vodovod ve staré obci, vodovod ve
Zlaté I a shrnutí diskuze z veřejného zasedání o vodě.
1) Provozovatelem jednoho vodovodu v naší
obci je obec samotná, která provozuje vodárnu a vodovod ve staré části obce. 24. února
2016 nám vydal Odbor životního prostředí
stavební povolení na vrty V1 a V2 pro posílení zdroje vodárny. Toto povolení je platné do
31. 12. 2019. Oba vrty jsou již vybudované.
Kolaudační řízení proběhlo v pátek 2. 3. 2018.
Pracovnice vodoprávního úřadu shledali několik drobných nedostatků v předložené
dokumentaci, po dodání potřebných dokumentů bude kolaudační řízení opakováno.
Od začátku roku 2017 jsme byli v kontaktu
s Ministerstvem zemědělství a s Krajským
úřadem a zjišťovali jsme možnosti a způsob podání dotace na rekonstrukci vodárny
včetně nové technologie. Koncem listopadu
jsme podali žádost o dotaci na Ministerstvo
Zemědělství. Naše žádost postoupila dál
a byla zařazena do Programu 129300 pod
číslem 52400/2017-MZE-15131. Podmínkou je dodat kolaudační souhlas s vrty V1
a V2 , který po obdržení kolaudace doložíme.

Aktuálně je na vodárně instalováno zařízení na odstranění železa a manganu, které
má naše obec v pronájmu. Toto zařízení bylo
nutné pronajmout, jelikož skončila platnost
výjimky a hrozila ztráta statutu pitné vody,
což by mohl využít provozovatel vodovodu ve
Zlaté I jako záminku k zastavení zásobování
vodou. Provozování této technologie máme
schválené KHS (Krajskou hygienickou stanicí)
rozhodnutím Č.j. KHSSC 56334/2017 ze dne
25. 10. 2017.
Někdo z občanů zalarmoval KHS s tím, že
voda odcházející z vodárny je závadná. Obratem 15. 11. 2018 KHS provedla kontrolu
(dběrem vody v č.p. 2), kde byli také přítomni
zástupci Zdravotního ústav z Ústí nad Labem, kteří následně provedli rozbory vody
a prováděli „státní zdravotní dozor zaměřený na dodržováni povinností provozovatele
veřejného vodovodu - zajistit dodávku pitné
vody ve vodoprávní síti pro odběratele, která
svojí kvalitou vyhovuje jakosti vody pitné“
Závěr byl: „kvalita vody vyhověla jakosti

vody pitné a je v souladu s § 3 odst. 2 zákona.“ Celý protokol i s rozborem je na webu
obce nebo pod QR kódem na konci článku.
2) Druhým vodovodem v naší obci je vodovod ve Zlaté I, který nedávno majitele měnil. Původně vodovod spadal do insolvenční
podstaty probíhajícího řízení. Dne 23. 6. 2017
koupila vodovod společně s dešťovou kanalizací společnost EUROBAD a.s. za 30.000,Kč. Následně byl 13. 10. 2017 vodovod prodán společnosti BARBAR s.r.o. za 30.000,-Kč.
Provozovatelem byla formálně stále společnost Dolia s.r.o., jelikož byla jako provozovatel
vodovodu zapsaná na úřadu Středočeského
kraje. Společnost Dolia oficiálně požádala kraj o zúžení provozování pouze na ČOV
a splaškovou kanalizaci od 1.1.2018.
Informace o provozovateli jsme konzultovali na Středočeském kraji již v předstihu
před novým rokem. Jelikož jsme měli podezření, že opět dochází ze strany majitele vodovodu ke stavu, kdy nezajistil zákonné pro-
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vozování, obrátili jsme se na našeho právního
zástupce, aby stav prošetřil a případně podal
trestní oznámení, viz usnesení obecního zastupitelstva č. 146/28/2017. To nakonec bylo
podáno, nyní by měly orgány státního zastupitelství a policie stav věci prošetřit a konat.
3) Dne 24. 1. 2018 proběhla veřejná diskuze s tématy věnujícími se obecní vodárně
a kvalitě vody.
Podrobný zápis je k dispozici na webu, zde
provedu jen stručnou rekapitulaci.
Paní Malinová na začátku diskuze rozdala
mnoha zúčastněným dopis panu Kunickému, ve kterém reaguje na předchozí korespondenci pana Kunického s paní Törökovou
a uvádí mnoho nepodložených argumentů
ve kterých, bez jakýchkoliv podkladů, spojila onemocnění s kvalitou vody. Dále píše, že
voda je nekvalitní. Opět tvrzení bez jakéhokoliv podkladu. Naproti tomu zveřejněné výsledky rozboru vody akreditovanou laboratoří
(dostupné na webu obce) hovoří jasně. Voda
kvalitativně odpovídá ve všech měřených
parametrech. Dále text obsahuje mnoho
nařčení typu chybného odebírání vzorků pro
rozbory, hnojení polí nad vodárnou, nadměrná desinfekce vody a mnoho dalšího. Všechny popsané skutečnosti vyvrací opakovaně
prováděné rozbory vody, včetně mimořádné
kontroly z KHS, o které píši v úvodu článku.
I když jsem v pozvánce k diskuzi vyzýval, aby
nám kdokoliv přinesl svůj rozbor vody, žádný
takový se neobjevil, přestože několik lidí tvrdilo, že si rozbory nechali udělat. Pro ověření
kvality odběrů a rozborů jsme se domluvili na
dalším kontrolním měření ještě jinou (třetí)
společností.
Chci jenom poznamenat, a v diskuzi jsem
to zmínil také, že u Vás v konkrétní domácnosti může být voda špatná. Pokud tomu tak
je, jedná se patrně o větev vodovodu, která
je nedostatečně propláchnutá. V takovém
případě je nutné postupovat tak, že kontaktujete provozovatele a budete požadovat nápravu. Pokud provozovatel nereaguje, nechte si udělat rozbory a pokud vyjdou špatně,
kontaktujte hygienickou stanici (KHS). Bez
důkazu v podobě rozboru bude provozovatel
patrně tvrdit, že je vše v pořádku a bude to
tvrzení proti tvrzení. Budu velmi rád, pokud
Vaše zjištění sdělíte i na obecním úřadě.
Další tiskopis rozdala paní Malinová s tím,
že se jedná o důkaz, že pan Kunický je nedůvěryhodnou osobou. Důkazem jejího tvrzení
mají být údajné spory v obci Trnová v dokumentu popsané. Takovéto postupy se mi
zdají být neférové. Rozdat dokument, který si
zúčastnění neměli možnost v předstihu prostudovat a podsouvat jej jako důkaz ke svým
tvrzením shledávám jako nekorektní. Před
psaním těchto řádků jsem si tiskopis skutečně prošel. Za prvé, není jasné, kdo je autorem
a za jakým účelem text psal. Za druhé, nemohu ověřit obsažená tvrzení. A za třetí, text se
věnuje majetkoprávní vztahům kolem vodovodu v Trnové, nikoli však detailům jeho provozování. Chci zdůraznit, že z textu nevyplývá, že pan Kunický, ani EkoVak nějak pochy-

bily v plnění povinností odborného garanta.
V následné diskuzi zaznělo několik dotazů:
a) Paní Malinová se zeptala, jestli máme
kolaudaci nových vrtů. Starosta odpověděl,
že ne, jelikož vrty byly nedávno vybudované
a řízení o kolaudaci je v běhu. Paní Malinová na
to konto pokračovala s argumentací, že jsme
uvedli tyto vrty v podání dotace na rekonstrukci vodárny, a jelikož nemáme vrty zkolaudované, jedná se o dotační podvod. Dále
pokračovala, že kolaudaci nedostaneme, jelikož ona byla v Brandýse na životním prostředí, kde o našich vrtech nikdo nic neví, a tudíž
nemáme patrně ani stavební povolení. Že
její tvrzení není pravda, potvrdil pan Kobylka,
kterému podal pan starosta dokument, z něhož vyplývalo, že se jedná o platné stavební
povolení ke zmíněným vrtům s platností do
roku 2019.
b) Paní Malinová řekla, že se tedy asi spletla, ale jak je to s tím panem Kunickým, který
je podle ní „ve střetu zájmů“. Střet zájmů vidí
v tom, že své služby prodává jak obci, tak
společnosti Dolia s.r.o. Myslím si, že nic není
špatně na tom, že je odborným garantem pro
více vodovodů.
c) Dále paní Malinová vznesla dotaz, jak
to, že výpočet ceny vody se liší pro vodárnu
a pro Zlatou I. Vysvětlení je toto:
Obec provozování vodovodu nesmí provádět se ziskem a Dolia je soukromý subjekt
podnikající za účelem zisku.
Obec vodu vytěží, upraví a prodá.
Dolia s.r.o. vodu nakoupí od obce, dodá
provozovanou sítí spotřebitelům a prodá.
Je to tedy stejné, jako by pekař upekl veku
a jiná firma jí koupila a udělala z ní chlebíčky.
Veka a chlebíčky nebudou mít stejnou cenu,
protože chlebíčky mají další přidanou hodnotu. Podobně cena vody nebude stejná, ale
navýší se o provoz vodovodu ve Zlaté I.
Pro přiblížení technologie úpravy vody
vznikl nápad udělat den otevřených dveří
na vodárně. To se setkalo s velkou nelibostí
především paní Malinové, která nás upozornila na to, že vodárna je objekt, kam mohou
vstupovat pouze lidi se zdravotním průkazem. Pokud si někdo z občanů příslušný průkaz opatři, rádi Vám vodárnu a její technologii
ukážeme.
d) Dalším tématem byla údajná kontaminace vody v řadu v souvislosti dešťovými
srážkami. Prý se jedná o nátok dešťových
vod do obecních vrtů či vodovodního řadu ve
Zlaté I. Jak vysvětloval pan starosta, voda do
vodojemu natéká několik dní. Voda, která nateče dnes, se do řadu se dostane do domácností až za několik dní. Navíc by takový nátok
byl odhalen v rozborech. Nátok do samotného vodovodního řadu je technický nesmysl,
jelikož vodovod je pod tlakem, a jakékoliv porušení potrubí by mělo za následek fontánu
a pokles tlaku, který nepozorujeme. Pokud
někdo pozoruje kalnou vodu, vysvětlením
patrně bude nedostatečný proplach a usazeniny v trubkách vodovodu.

e) Další výtka směřovala na adresu pana
Loučky, jakožto pracovníka obsluhy vodárny. Prý tam „lije ten chlór...“. Pan Loučka vysvětlil, že technologie má své automatické
dávkování, kterému je potřeba jen doplňovat
zdrojový zásobník. Není to tedy tak, že obsluha „to tam lije odhadem a občas jí ujede
ruka“. Odhalily by to okamžitě rozbory vody.
Čerpadlo dávkovače vidíte na přiloženém obrázku.
f) V závěru se diskuze nevěnovala kvalitě vody, ale nařčení obce z neúčasti či případně nízkém příhozu v aukci o vodovod.
Minimální podání prý mělo být 30.000,-Kč.
A obec prý nabídla pouze 5.000,-Kč. Pro vysvětlení, prvních aukcí jsme se neúčastnili
proto, že podmínkou účasti bylo složení cca
600.000,-Kč nějaké s.r.o. společnosti s neprůhlednou majetkovou strukturou. Požádali jsme Insolvenčního správce a soud, jestli
můžeme požadované peníze složit k jejich
rukám. Toto bylo zamítnuto. Navíc jsme soud
i insolvenčního správce vyzvali k tomu, aby
neodděloval kanalizaci od ČOV. Má to jasný
důvod. Do kanalizace natéká velké množství
balastních vod, které pokud bude jiný vlastník ČOV bude chtít zaplatit. Pokud by tedy
obec koupila kanalizaci bez ČOV, platila by
veliké sumy za proteklou balastní vodu, což
by obec neutáhla. Bohužel k roztržení došlo.
Insolvenční správce nakonec prodával vodovod ve výběrovém řízení (tedy ne v aukci),
kde nebyl stanovený žádný limit, a prodávalo se nejvyšší nabídce, kterou uvedli všichni
v obálce. Pokud bychom měli křišťálovou
kouli, dali bychom 31.000,-Kč, ale po bitvě je
každý generál.
Popsané informace jsou veřejně dostupné. Mám za to, že v tomto obec nijak nepochybila a všem, kteří byli „naočkováni“ tím, že
probíhala nějaká aukce s nejnižším podáním
30 tisíc, a že obec nabídla jen 5, doporučuji nevěřit slepě babským klepům, a ověřit si
dostupné informace. Pořád přemýšlím nad
tím, proč takovéto věci někdo šíří. Je zřejmé,
že tyto dezinformace oslabí vzájemnou důvěru, a naopak podpoří nevraživost. Byl bych
rád, abyste lidem v zastupitelstvu více věřili.
Opravdu mají stejný zájem jako Vy. Jsme na
vesnici, tak používejme selský rozum :-)

Lukáš Petrus
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Výlet do okolí – 14. dubna 2018
V dnešním díle Vás pozvu opět na vycházku
k lesu, ale tentokrát k Úvalskému. Stihneme
toho opravdu hodně, užijí si děti i dospěláci.
Tentokrát to bude něco stát, utratíte minimálně 12 Kč. Za jízdenku na autobus. Trasa
bude velmi variabilní a lze jí nastavit opravdu
pro každého. Hlavním cílem je naučná stezka
Úvaly. Vedlejším cílem může být třeba cukrárna i hospoda. Tak tedy popojedeme. Doslova a za těch 12 Kč. Autobus nám odjíždí
v 10:10 z Třebohostic a doveze nás do Úval
na nádraží. Úvalskou stezku tentokrát nezvládneme celou, půlku si necháme na příště.
Se slovy klasika “jdu na sever” pokračujeme
po zelené turistické značce, prohlédneme si

Stonehenge po česku, mineme čerstvou alej
úvalských dětí a vystoupáme na rozhlednu.
Kdo z vyhlídky najde Zlatou, může vybrat
další postupový tábor na náměstí Arnošta
z Pardubic. Cukrárnu či hospodu, jak je libo.
Jako nápovědu uvedu, že je právě čas oběda.
Hned jak nám síly dovolí, dojdeme na okraj
Úval a po červené značce dorazíme k soše
svatého Donáta. Když vynecháte oběd, kupte si cestou nějaké buřtíky, u Donáta je ohniště. Dále nás cesta značená žlutou značkou
povede kolem zámku, pak kolem restaurace
U Vacků, kde na žíznivé poutníky čeká hostinský Mirek Vacek. Ale to už jsme zase na
červené a poslední zastávkou může být hostinec v Třebohosticích. Před půl sedmou jede
od hospody autobus do Zlaté.
Výletu zdar a 14. 4. 2018 vás v 9:30 čekám
u obecního úřadu. Trochu se projdeme, čeká
nás přesně 10 km :-)

Pavel Rak
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Jak pokročila příprava výstavby
svazkové školy?

V několika minulých číslech vydání Zlatského občasníku jsme se s Vámi snažili podělit,
pokud možno, o veškeré dostupné informace o tom, v jakém stavu se nacházejí práce,
které přímo souvisejí s projektovou přípravou a financováním stavby „Svazkové školy
Povýmolí“ v Úvalech.
Jeden z prvních článků vyšel ve Zlatském
občasníku na podzim 2016, kdy jsme Vám
předali veškeré informace, které jsme si zaznamenali v kanceláři fi. AF atelier s.r.o. během rozhovoru s projektantem zmíněné školy
panem ing. arch. Adamem Frölichem. Na tento článek nepřímo navázala svými odpověďmi manažerka města Úval paní ing. Veronika
Macková, a to v minulém vydání Zlatského
občasníku, ve kterém nás seznámila se změnou lokality umístění projektu stavby školy
a s problémy s touto změnou souvisejícími.

covaná hluková studie v rámci projektové dokumentace svazkové školy. I v našem zájmu,
a především v budoucím zájmu školy a dětí,
je tuto situaci vyřešit co nejlépe. Po nalezení
vzájemné shody na obou stranách stolu bude
vydáno kladné stanovisko ŘSD k projektové
dokumentaci a bude možné podat žádost
o vydání územního rozhodnutí.

Co nového se událo od posledního rozhovoru s paní projektovou manažerkou, se
dozvíme v následujících větách.
Tak, paní manažerko, co se událo od našeho posledního rozhovoru na podzim 2017?
Jak jsme Vás již informovali v minulém
článku o svazkové škole, nová projektová
dokumentace k územnímu rozhodnutí je již
zpracována společností AF atelier s.r.o.. Zároveň byly na podzim 2017 obeslány všechny dotčené orgány státní správy pro vydání
územního rozhodnutí..

Předpokládejme, že jednání s představiteli ŘSD budou úspěšná a nic nebude bránit
vydání územního rozhodnutí na stavbu
Svazkové školy v Úvalech. Co bude následovat?
Ihned po vydání územního rozhodnutí
bude vypsáno již připravené výběrové řízení na generálního projektanta stavby, který
bude zpracovávat dokumentaci pro stavební
povolení a dokumentaci pro provádění stavby. Projektová dokumentace bude zohledňovat tyto základní parametry školy:

Jaký další problém vidíte jako překážku pro
kladné vydání stanoviska od ŘSD?
Dalším předpokladem úspěšnosti projektu je vyřešení navazujících investic ze
strany společnosti Hostín Development,
která vlastní sousední pozemky a připravuje
dokumentaci infrastruktury celého území.
I tato společnost musí najít společnou shodu
s ŘSD na řešení celého území v oblasti budoucího obchvatu Úval.

S jakým výsledkem, již někdo z dotčených
orgánů státní správy reagoval?
V současné době máme k dispozici kladná
vyjádření od téměř všech dotčených orgánů.
Výjimkou je Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD),
které má na starosti, mimo jiné, i zabezpečení výstavby a modernizace dálnic a silnic I.
třídy, a tedy připravuje i výstavbu obchvatu
okolo Úval, a které nesouhlasí se současnou
podobou zpracované projektové dokumentace.

Nový stavební zákon platný od ledna
2018 ovlivní pouze formální části projektové
dokumentace v rámci inženýrské činnosti,
projektanti v tomto ohledu již konzultovali
se stavebním úřadem dodatečná stanoviska
DOSS, na kterých se pracuje.

Co jim na zpracování projektové dokumentace vadí? Proběhla již nějaká jednání?
Proběhlo již několik intenzivních jednání
s ŘSD, kde hlavním bodem „sváru“ je již zpra-

Dovolím si poslední „všetečnou“ otázku.
Všichni dobře víme, že v nedávné době
došlo k personální změně na postu ministra
školství. Jaký vliv má změna persony mi-

• Zastavěná plocha: 5 823 m2
• Počet žáků: 600
• Kmenových učeben: 20
• Zaměstnanců: 75

nistra školství na původní dohody, přísliby
a to především z pohledu způsobu financování výstavby Svazkové školy?
V lednu jsme absolvovali konzultaci projektu na Ministerstvu školství, mládeže
a tělovýchovy. Vedoucí odboru investic nás
ubezpečila, že změna ministra školství se
nedotkla Programu 133 330 „Podpora vybraných projektů rozvoje výukových kapacit
základního vzdělávání zřizovaného obcemi
a dobrovolnými svazky obcí“, který schválila
vláda ČR na svém jednání v říjnu 2016, a ze
kterého bude financována výstavba svazkové školy.
A ještě mě napadla jedna otázka … Jaký
vliv budou mít výše uvedené změny na
plánovaný časový harmonogram dokončení výstavby školy?
I přes překážky a změny, které se v projektu vyskytují, si stále udržujeme optimistický
pohled a věříme, že termín dokončení stavebních prací a otevření nové svazkové školy proběhne v září 2022. V nejbližší době nás
čeká vyřešit i stavby související s výstavbou
svazkové školy, zejména:
• Vyprojektování a realizace příjezdové
pozemní komunikace, ulice Dlouhé třídy
a ulice Školní, společně s vybudováním
inženýrských sítí v těchto komunikacích.
•D
 alší související a podmiňující investicí
je realizace přeložky části nadzemního
vedení VN, dále nové podzemní vedení
VN, přípojné podzemní vedení k trafostanici, nová trafostanice pro školu (SO02 trafostanice pro ZŠ).
• Související investicí pro výstavbu základní školy je také realizace přeložky RR
paprsku patřící společnosti České Radiokomunikace a.s..
Vážení spoluobčané, tak tolik čerstvých
informací od paní manažerky města Úval ing.
Veroniky Mackové ohledně problémů s výstavbou Svazkové školy v Úvalech, které děkuji za spolupráci.

Jan Horký
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Z výroční zprávy SDH Zlatá
Jako každý rok, tak i letos v lednu, proběhla
výroční schůze Sboru dobrovolných hasičů
v naší obci. Z výroční zprávy velitele o činnosti sboru dobrovolných hasičů Zlatá za rok
2017 pro Vás citujeme:
„Nejdříve bych chtěl poděkovat hejtmanovi středočeského kraje za to, že inicioval
v roce 2013 vydání knih o místních sborech.
Dokončení knih nebylo jednoduché, několikrát se podklady ztratily, a bylo je nutné předat znovu a novým lidem. S obavou, jak to
vše dopadne, jsme se nakonec v roce 2017
dočkali a všechny tři díly knihy DOBROVOLNÍ
HASIČI VE STŘEDOČESKÉM KRAJI, doputovaly až k nám. Ve třetí knize na stránce 231
je zmínka i o našem sboru a proto mu děkuji.
Bohužel, knihy nejsou volně prodejné a každý sbor obdržel jen jednu sadu. Pokud by měl
někdo z místních zájem, jsem ochoten knihy
zapůjčit.
Teď k samotné činnosti.
V lednu se jako každý rok vydáváme likvidovat náš obecní vánoční strom. Uchováme
některé ozdoby, které přežily řádění přírodních živlů, a tak si zaslouží zase za rok pověsit.
Na jaře je většinou okolo března generální
úklid hasičárny po zimně. Naštěstí nemáme
uvnitř mnoho materiálu, a tak se nám to dobře uklízí. Navíc jsme ještě vytvořili v hasičárně
patro, kam ukládáme ty méně potřebné věci.
V dubnu v naší obci probíhá úklid v rámci
akce Pošembeří. Naše účast na této akci už
je také pravidelná. Již poněkolikáté je hlavní
pracovní cíl zaměřen na cestu k lesu. Podařilo
se nám vyřezat další část náletových dřevin
podél cesty, a tak se stává okolí dětského
hřiště upravenější. Na takto upravených plochách znovu vysazujeme nové stromky, tak
pokud se podaří, v budoucnu si bude možné
u hřiště natrhat třešně a nebo se prvního
května pod stromem políbit.
Na konci měsíce organizujeme a dozorujeme oslavy pálení čarodějnic. V průběhu odpoledne je připraveno pro děti plnění různých
dovedností a nechybí ani závěrečná odměna.

Se setměním se zapaluje oheň a následuje
skoro hromadné opékání buřtů. Když počasí dovolí, je i hojná účast místních obyvatel
s dětmi.
I když se lidé v průběhu roku posílají navzájem různými směry – květen je měsíc, kdy
mnoho lidí míří do Prčice. Od našeho sboru
tam také už každoročně míří skupina. Do Prčice vede mnoho tras, ale nám se osvědčila
ta ze Sedlčan, a tak ji půjdeme i letos. Pokud
se chcete někdo přidat, termín pochodu je
pro tento rok sobota 19. května.

Dalším naším větším krokem byla účast
na soutěži v požárním sportu našeho okrsku. Vždyť naposledy naší obec reprezentovali muži v roce 2015 a ženy dokonce v roce
2013. Soutěž byla devátého září 2017 na
fotbalovém hřišti v Šestajovicích. Při prvním
pokusu o útok nám upadl Martin, naštěstí ale
až na konci svého běhu s rozdělovačem, ale
i válejíc se na zemi, splnil svoji úlohu v útoč-

ném družstvu. Čas našeho útoku stačil na
první místo po všech prvních pokusech. Čas
druhého útoku byl jen o vteřinu a půl horší.
S napětím jsme sledovali ostatní družstva
a na konci posledního pokusu jsme již věděli,
že nás první místo v naší kategorii nemine.
V letošním roce nás čeká na podzim obhajoba 1.místa okrskového kola v požárním
sportu. Doufám, že se tentokrát podaří postavit i ženský tým, protože k nám přibyly dvě
nové členky.
V říjnu, kdy začne již trochu foukat ze strnišť, pořádáme pro děti drakiádu. Odehrává
se v nové zástavbě a dětí se schází čím dál
více. Každý drak, koupený či vyrobený, má za
úkol létat co nejvýše a nejdále od obsluhy. Za
vítězství je putovní pohár a děti s dospělými
se u toho náramně baví.
V říjnu a listopadu jsme pomáhali při výstavbě oplocení nových vodárenských vrtů.
Zabetonování sloupků už byla hračka a následné natažení pletiva již jen třešnička na
dortu. Letos ještě uřízneme přesahy sloupků
nad pletivem na stejnou délku a bude to ladit
i náročnému oku.
Na konci roku pořádáme s obcí na první
adventní neděli slavnostní rozsvěcení vánočního stromu. Letos na této akci byla znovu
hojná účast. Scházíme se společně u stromu
a děti ještě ověšují spodní větve vyrobenými ozdobičkami. Po setmění se ozdobený
strom rozsvítí. Děti mají připravené a nacvičené zpívání vánočních koled. Malý umělecký
sbor dětí se svým zpěvem snaží rozezpívat
i ostatní. Následoval lampiónový průvod do
dnes již bývalé restaurace. Tady byl ještě pro
děti připraven krátký program a za splnění
úkolů každé mrně dostalo vánoční balíček.
Je to příjemné setkání občanů na počátku
vánočních svátků a doufám, že se nám bude
dařit tuto tradici udržet.
Tak to byly ve zkratce shrnuté hlavní události u nás ve sboru a v obci za uplynulý rok
2017. Snažíme se nezahálet, ale na práci je
nás čím dál tím méně.“

Jiří Lindner
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Změny PID od 10. června 2018
a co tomu předcházelo ...
Vážení spoluobčané, dovolím si tímto článkem navázat na informace, se kterými jsem
Vás již jednou seznámil, a to během diskuze
na posledním loňském veřejném zasedání
obecního zastupitelstva ve středu 20. 12.
2017, viz Zápis č. 27 ze zmíněné schůze.
Z iniciativy starosty obce Květnice, pana
St. Plocka, se v pondělí 18. 12. 2017 sešli
všichni zainteresovaní starostové (zástupci)
obcí, které jsou v rámci dopravní obslužnosti
spojeni s Prahou příměstským autobusem
linky č. 329, se zástupci fi. ROPID (Regionální Organizátor Pražské Integrované Dopravy). Hlavním a jediným důvodem setkání
byl požadavek zmíněného starosty pana
Plocka a starosty obce Dobročovice pana M.
Slováčka na redukci spojů linky č. 329, které
obsluhují obce Květnice a Dobročovice, a to
z 11 spojů / den na 3 spoje denně. Tím pádem bylo nutné se zástupci všech obcí a se
zástupci ROPIDu hledat řešení vzniklé situace, tj. nový způsob přerozdělení stávající
poměrné částky nákladů připadající k úhradě obcím Květnice a Dobročovice (jedná
se o cca 40. 000,- / měsíc) na ostatní obce,
případně „hledat“ snížení nákladů, formou
zmenšení počtu spojů linky č. 329. Cestu
snižování nákladů rušením některých linek
jsme nedoporučovali, a to především vzhledem k tomu, že jsme jediná obec na lince
329, jejíž dopravní obslužnost je závislá na
trase a intervalech jedné jediné linky autobusu. Ostatní obce mají alternativní řešení
obslužnosti dalšími spoji (např. linkami 303,
366, 391, 423 apod.).
Na tomto jednání každý ze zastupitelů
jednotlivých obcí hájil svůj vlastní návrh řešení a tudíž, nedošlo ke konečné shodě…
Jediné, na čem se všichni na závěr jednání
shodli, je ten fakt, že schůzka bude pokračovat dalším setkáním ve stejném složení, a to
cca za měsíc v pondělí 22. 1. 2018 ve 13 hodin opět na OÚ v Květnici.
Na schůzku jsem jel s mandátem (souhlasem) od obecního zastupitelstva na:
1) Co možná nejnižší navýšení měsíčních nákladů na dopravní obslužnost obce …
2) V rámci možností nesnižovat náklady na

obslužnost rušením některého ze spojů
linky autobusu č. 329 …
Výsledkem jednání, či spíše dohadování
starostů obcí, bylo nové přerozdělení nákladů dle přiložené tabulky (s tímto finančním
řešením jsme celkem spokojeni) a nový jízdní řád busu č. 329, který přesně zohledňuje
stanoviska – požadavky - potřeby jednotlivých starostů obcí na lince 329. Bohužel,
došlo zde tedy k přehlasování našeho požadavku: „Navyšme si v rámci přerozdělení náklady na provozování busu č. 329, ale
žádný ze spojů nerušme“. Bylo, a je nám
jasné, že není v možnostech našeho obecního rozpočtu samostatné financování jakéhokoliv spoje linky 329 bez finanční spoluúčasti okolních obcí. V důsledku toho dojde
ke snížení počtu spojů ve všední den o dva
spoje do Prahy (budou zrušeny spoje v 6:20
a v 14:06) a dva spoje z Prahy (místo dvou
spojů v 10:54 a 12:54 bude jezdit jen jeden
v 11:54 a bude zrušen poslední spoj s odjezdem ve 23:24 ze Skalky). Víkendový jízdní
řád se měnit nebude. Po těchto „špatných“
zprávách i několik „dobrých“. Spoj, který
dnes končí v 14:24 v Květnici, bude prodloužen do Škvorce. To umožní dětem navštěvujícím školy v Uhříněvsi, využít spoj linky
366 s odjezdem v 13:45 z Nového náměstí
a přestoupit v zastávce Sibřina na nově prodloužený spoj linky 399 do Zlaté. Na přestup
budou mít děti cca 15 minut. Také se podařilo přesvědčit ROPID, aby nám vyměnil letité označníky zastávek a naistaloval nové
odpadkové koše. Současně nechala obec
namontovat LED reflektor pro lepší osvícení prostoru zastávky. Nový jízdní řád bude
pravděpodobně platný od 10. 6. 2018 (může
doznat ještě malých změn v návaznosti na
linku 111). Z jednání zástupců obcí na OÚ
v Květnici byl pořízen zápis a konečný návrh
změn byl samozřejmě akceptován i pracovníky fi. ROPID a je k dispozici pomocí tohoto
QR kódu.

Jan Horký

Krytí ztráty linky PID329 obcemi ve vnějších pásmech v letech 2007–2018 (měsíční platby v Kč)
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Cyklovýlet – společně zahájíme
cyklistickou sezónu
Zvu všechny milovníky horských kol na zahájení cyklistické sezony. Sejdeme se (viz tajenka doplňovačky) května v 9:30 na hřišti k lesu.
Vybral jsem trasu, kterou zvládnou i děti.
Vyjedeme lesem směr Babice k fotbalovému
hřišti. Tento úsek dlouhý 4km bude asi nejnáročnější, protože cesta stále mírně stoupá, ale
pak už pojedeme po rovině do Mukařova ke
kostelu. Dále budeme pokračovat do Louňo-

vic na hráz rybníka a to již budeme mít v nohách 10km. Lesem po pravém břehu rybníka
dojedeme k bývalé vile mistra Karla Gotta. Po
silnici stále z kopce dojedeme do Jevan, kde
se můžeme občerstvit v restauraci NA STATKU. Je tam krásné posezení a i kuchyň je tam
chutná. Po nabrání nových sil vyjedeme do
mírného kopce směr Smrčiny, a podél pily, po
rovině dojedeme na Vyžlovku, kde je krásná
rozhledna. Koho nebudou bolet nohy, bude
mít možnost si na rozhlednu vyšlápnout. Když
budeme mít kliku na počasí a bude dobrá viditelnost, je vidět až Zlaté návrší v Krkonoších.
Naše trasa bude dále pokračovat lesem okolo malého rybníka posazeného na okraji lesa.
Lesní cestou dojedeme do Žernovky a kolem
koňské jízdárny dojedeme do Doubku, a pak
už jen sjezd do Třebohostic, kde v místní hospodě zhodnotíme celou trasu, která je dlouhá
cca 25km. V případě špatného počasí výlet
posuneme na další víkend.
Sportu zdar a cyklistice zvláště.

Vašek Loučka

P C H J O N G Č C H A N G

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Mužské jméno
Římský vládce
Základní fyzikální pojem pro látky a pole
Munice do střelné zbraně (pozpátku)
Těžký kov
Bratrova dcera
Jednotka magnetické indukce
Malá čepice

9)	Zdeno - Slovenský obránce, kapitán
Boston Bruins
10) Ubytovací zařízení s restaurací
11)	Oválný prostor s hledištěm pro sportovní utkání
12) Přívod vody na mlýnské kolo
13) Přítel Mickey Mouse a Donalda Ducka
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Prezidenstké volby 2018
v naší obci
Ve dnech 12.–13. ledna 2018 proběhly i v naší obci volby prezidenta republiky.
K volbám přišlo v pátek 115 voličů a voliček
a v sobotu přibylo v hlasovací urně dalších
42 obálek s platnými hlasy pro 8 kandidátu
na prezidenta.
O 14 dní později se konalo druhé kolo, ke
kterému přišlo v pátek 26. 1. 2018 143 voličů a voliček a v sobotu ještě 31 . Stejně jako
v kole prvním, i v kole druhém v naší obci vyhrál pan Jiří Drahoš.
Stanislav Novotný

Výsledky voleb i fotografie „našeho vítěze voleb“ jsou převzaty z veřejně dostupných zdrojů
(Český statistický úřad, cs.Wikipedia.org).

Kalendář akcí na rok 2018 – několik datumů do Vašich diářů...
2. 4.
14. 4.
21. 4.
30. 4.
5. 5.
19. 5.
6. 7.
15. 9.
20. 10.
28. 10.
17. 11.
2. 12.

Velikonoce
sraz: v 8:00 na zastávce autobusu
vycházka ke svatému Donátovi
pořádá: Pavel Rak
jarní brigáda
pořádá: SDH + obec
pálení čarodějnic
pořádá: SDH + obec
cyklovýlet
pořádá: Vašek Loučka
Sedlčany – Prčice
pořádá: SDH, přihlášky do 7. 5. (hasicizlata@email.cz)
turnal v nohejbale
pořádá: Martin Mezihorák,
přihlášky do 1. 7. (mezihorak@inteconnect.cz)
oslavy 100. výročí Československa
pořádá: Jan Horký
Drakiáda
pořádá: Pavel Rak
oslavy 100. výročí Československa
pořádá: obec Škvorec a místní spolky a sdružení
soutěž o nejlepší bramborák
pořádá: Pavel Rak
Rozsvícení vánočního stromku
pořádá: SDH + obec
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Pozvánka na jarní brigádu
KDY: v sobotu 21. dubna 2018 v 9:00 hod sraz účastníků u autoservisu, „U Křížku“, popř. se lze připojit k ostatním brigádníkům během dne.
CO:
Vyřezání náletových dřevin v místě plánované rekreační zóny.
Úklid cesty směrem k lesu, vyřezání roští, jeho spálení.
Úklid odpadků po celé obci (papíry, PET lahve, plasty apod.), konkrétně
v okolí kontejnerů na tříděný odpad a v okolí autobusových zastávek.
Vyčištění obecních pozemků u potoka.
Další práce budou upřesněny na místě, a to dle konkrétního počtu brigádníků.
Pro potřebu všech obyvatel obce bude přistaven k autoservisu kontejner na objemný domácí odpad, tento kontejner není určený pro nebezpečný odpad!
KDO: všichni obyvatelé, kterým záleží na čistém vzhledu obce a chtějí
pomoci zlepšit život v obci.
S SEBOU: motorové pily, křovinořezy, sekery, pracovní rukavice, ...
dobrou náladu a chuť do práce.
ZVOU: OÚ Zlatá a Sbor dobrovolných hasičů Zlatá
Tato akce se koná ve spolupráci a v součinnosti s akcí „Ukliďme Pošembeří“.
Občerstvení vč. pití zajištěno.
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Poslední akce roku 2017

O první adventní neděli jsme se sešli u hasičárny, abychom společně rozsvítili vánoční
stromeček, a tím tradičně zahájili předvánoční přípravy. Oproti létům minulým byla
změněna organizace i prostory – místo autoservisu poskytla zázemí pro děti i dospělé
hospůdka u Hasičů.
O pravou vánoční atmosféru se postaral
dětský sbor přednesem několika koled a vánoční náladu doplnilo bohaté občerstvení.
Děkujeme všem, kteří se na zajištění této
akce podíleli.

Stanislav Novotný
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Omalovánka pro naše nejmenší – velikonoční zajíček

Prodej rodinných
domů zahájen?
Takto měla vypadat řadová zástavba při
příjezdu do Zlaté od Škvorce po pravé
straně silnice (etapa výstavby původním
developerem, dnes v insolvenci, označovaná jako Zlatá III). Krásná vizualizace,
ale takto to vypadá v současné době.
Torzo několik let rozestavěného rodinného řadového domu nedělá dobrou
reklamu na prodej rodinných domů ve
Zlaté (viz poutač na štítu domu)…

Václav Loučka

Tajenka Vám prozradí podrobnosti o chystané květnové akci.
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

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

1) Kde byla zimní olympiáda v roce 1972?
2)	Název sportovních her konaných vždy
po 4 letech.
3) Křestní jméno Sáblíkové.
4)	Sportovci, závodící bez finanční
odměny.
5) Na konci OH oheň...
6) Odvážná disciplína na lyžích.
7) Náčiní hokejisty.
8)	Co uděluje sportovec po závodě
novinářům?
9)	Co očekáváme od našich
reprezentantů? Sportovní...
10)	Naše medailistka v biatlonu –
Veronika...
11)	Osoba projevující náklonnost
k sportovnímu týmu.
12) Nezbytné zařízení na ledě při hokeji.
13) Náš reprezentant v biatlonu – Adam...
14) Lety na...
15)	Naše reprezentantka ve
snowboardcrossu – Eva...
16) Pohyb na bruslích.
17) Kolektivní sport na ledě – lední...
18) Vyloučený hokejista sedí na trestné...
19) Bookmakeři tipují...
20) Při hokeji je také trestné...
21) Naše zlatá lyžařka v Super G.
22)	Křestní jméno dvojnásobné olympijské
vítězky ZOH 2018.
Redakce: zlatskyobcasnik@obeczlata.cz
Vychází jako nepravidelný informační zpravodaj.

