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Dražba
Co s pokáceným stromem a starou
herní věží? Začátkem února se konala
historicky první dražba v moderních
dějinách obce. O jejím průběhu Vás
informuje článek na straně 14.
Demolice trafostanice
Stačil týden a z návsi zmizela budova prázdné trafostanice. Více se dozvíte na straně 7.

Kupní smlouvy na části
infrastruktury podepsány
Pondělí 11. května vstoupí 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. Strana 6.

Chcete na cestě k lesu
work-outové prvky?
Ucházíme se o 100% dotaci na
volnočasovou zónu podél cesty k lesu.
Pošlete své 2 hlasy fitnes stezce! Jestli
vyhrajeme na Brandýsku mezi čtyřmi
obcemi do 500 obyvatel, tak nám kraj
přispěje téměř 400 tisíci na cvičební
prvky pro děti i dospělé. Strana 12.

Naši hasiči opět vyhráli
Kdo si myslíte, že v loňském roce vyhrál
okresní soutěž v požárním sportu
v Čelákovicích? Odpověď naleznete
na straně 8.
Počasí nám nepřálo,
mrazy nepřišly
Příprava zimního stadionu na
bruslařskou sezónu probíhala podle
plánu. Zbývalo jediné, aby k nám zavál
severní vítr a vyčaroval nám z vody
led. Bohužel, ale nevadí, nachystáme
se i na letošní zimu stejně poctivě.
Zavzpomínat si na zimní brigády můžete
na straně 14.
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Úvodní slovo starosty obce Zlatá
Vážení spoluobčané, milí sousedé.
Příprava Zlatského občasníku trvá zpravidla
tak 3–4 měsíce, tj. od samého počátku, kdy
se řeší témata a zaměření dalšího čísla až
po roznesení do schránek. V době, kdy jsme
začali toto číslo Občasníku připravovat, jsme
věděli jenom málo o tom, že někde daleko na
východě je asi nějaká „chřipka“. Ukázalo se,
že je vše daleko vážnější, než se původně zdálo a nový fenomén této doby - koronavirus
podstatně ovlivnil naše životy. V současné
době už se zdá, že čtvrtletí, kdy jsme se obávali o život svůj a životy svých bližních je za
námi a život se začíná pomalu vracet k „normálu“. To je určitě dobře, snad s jedinou
poznámkou. Je takové staré české přísloví,
„všechno špatné je k něčemu dobré“. To, co
je špatné, to už víme. Jsou to dopady do našich životů i do života obce, které se budou
v ekonomické oblasti promítat ještě několik
let. Lze najít něco dobrého? Myslím, že ano.
Ukázalo se, že Češi nejsou líní, a i díky svému
umu si umějí v kritických situacích poradit.
Ukázalo se, že se český národ v případech,
kdy o něco jde, umí sjednotit, a těch několik
plácajících politiků není asi třeba brát zcela
vážně. V případě naší obce toto pravidlo platí
také, naši občané se plně zapojili do pomoci
těm potřebným. Někdo šil roušky a někdo
pomáhal starším spoluobčanům. Všem za
tuto pomoc patří uznání a poděkování. Obec
Zlatá se i v této složité době, stala takovou
normální vesnicí, kde lidé chtějí žít a ne válčit.
Všechny tyto události se promítly i do činnosti zastupitelstva. Přes všechna omezení,
která zatím nedovolují svolat veřejné zasedání ve formátu, který je nám znám, pracuje zastupitelstvo v současné době pouze
ve čtyřčlenném složení a společně s dalšími
dobrovolně spolupracujícími občany zabezpečuje běžný život obce i všechny další činnosti dle plánu. Pokud jde o dubnové veřejné
zasedání, připravili jsme toto zasedání tak,
jak je v současné době povoleno, tedy s dostatečnými rozestupy, s dodržením všech
platných opatření.
Zastupitelstvo, resp. jeho členové, kteří
chtějí ve prospěch obce pracovat, společně
s dalšími spolupracujícími občany, vedle běžného zabezpečení činnosti obce, pracuje i na
řešení základního úkolu v tomto volebním
období, kterým je zabezpečení infrastruktury obce. Financování nákupu i následný provoz sítí bude podstatným způsobem ztížen
očekávanou recesí ekonomiky, kdy lze očekávat poměrně závažné dopady do příjmů
obce z rozpočtového určení daní. Informaci o dokončení procesu vyjednávání o koupi
infrastruktury Vám podá pan místostarosta
Ing. Rak ve svém článku.
Do poštovních schránek všichni občané
dostali základní informaci o činnosti zastupitelstva v této složité době a zastupitelstvo
projednávalo i možnost odložení tohoto čísla
Občasníku až na třetí čtvrtletí. Po všech de-

batách jsme se rozhodli toto číslo Občasníku
vydat, a to nejen proto, že půjde o podrobnější informace o tom, co se již událo nebo
co se v současné době řeší, ale i proto, že by
mělo jít o první pokus nasměrovat obec do
nových ekonomických podmínek. O těchto ekonomických podmínkách víme jediné,
budou podstatně složitější než doposud.
Otázce rozpočtu se bude věnovat pan Ing.
Ouzký v samostatném článku.
Někdo už řekl, že pandemie koronaviru je
vlastně válka, a že je třeba v této válce, a zejména po ní, zmobilizovat všechny síly. Mým
přáním i očekáváním části zastupitelstva je
více jak půl roku trvající snaha sjednotit zastupitelstvo do společné práce. Přes všechny pokusy se toto zatím nepodařilo. Současné zastupitelstvo nepracuje jako celek, resp.
část zastupitelstva zvolená za SNK Změna

s největší pravděpodobností šlo o reakci na změnu ve složení zastupitelstva, a to
na návrh volby dvou místostarostů, kterou
navrhla část zastupitelů zvolených za SNK
SPZ (dle ustanovení § 104 odst. 1 Zákona
o obcích - „Zastupitelstvo obce může zvolit
více místostarostů…“). Na vlastní činnost
zastupitelstva nemělo toto rozhodnutí těchto zastupitelů žádný podstatný vliv, zastupitelstvo plní volební program, který byl předložen občanům obce zastupiteli zvolenými
za SNK SPZ. Vyvinul jsem maximální úsilí,
aby se změnil stav, kdy nebyl plněn zákon
o obcích v části ustanovení kontrolního a finančního výboru (§ 117 a 118 Zákona o obcích). Proto jsem opakovaně navrhl jak volbu
druhého místostarosty, tak i volbu výborů
do programu posledního veřejného zasedání
zastupitelstva. Nikdo z „opozičních zastupi-

pro Zlatou (dále jen SNK ZPZ) nepracuje téměř vůbec. Tito zastupitelé se vymezili do
formace, kterou nazvali opozice a současně
se vymezili jako nikým nezvolený kontrolní
orgán, který bude kontrolovat činnost zbývajících členů zastupitelstva, kteří byli zvoleni za SNK Společně pro Zlatou (dále jen SNK
SPZ). Vyjádření zastupitele pana Kobylky na
veřejném zasedání zastupitelstva dne 11.
12. 2019: citace „Tím, že sedíme (Černohous, Jokešová, Kobylka) v zastupitelstvu,
připravujeme se a informujeme po své linii
své voliče, vyvíjíme tlak, na to, aby ostatní
zastupitelé pracovali. Moje činnost je kontrolovat a poukazovat na nedostatky.“ konec
citace, považuji, alespoň pro mne, za málo
pochopitelné. Zejména proto, že k nejdůležitější části volebního programu, kterou je
koupě a výstavba infrastruktury, se ke klíčovému bodu, kterým jsou kupní smlouvy, tito
zastupitelé odmítli vyjádřit.
Důvod k tomuto postoji mi není jasný,

telů“ neprojevil o nabízené funkce zájem. Na
posledním veřejném zasedání zastupitelstva
byly doplněny oba výbory do složení, které
odpovídá Zákonu o obcích (Každý výbor má
3 členy), Funkce druhého místostarosty zůstala neobsazena.
Aby nedocházelo k nejasnostem v posuzování činnosti nebo nečinnosti jednotlivých
zastupitelů a občané obce byli detailně informováni, budu pokračovat při shrnutí událostí z uplynulého období při každém veřejném zasedání zastupitelstva z praxe použité
při veřejném zasedání zastupitelstva 11. 12.
2019, a to vystoupení jednotlivých zastupitelů a zhodnocení jejich činnosti.
Termín vydání tohoto čísla Občasníku je
vhodný i na shrnutí práce, kterou zastupitelstvo resp. jeho část zvolená za SNK SPZ
vykonala v uplynulém období. Některé záležitosti jsou podrobně rozvedeny v jednotlivých článcích, proto budu u těchto hodnocení stručný:
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•P
 odařilo se rozšířit a stabilizovat pracovní
tým, který doplnil 4 zastupitele zvolené
za SNK SPZ. Tým se skládá z náhradníků
z voleb 2019 a dalších občanů Zlaté, kteří pomáhají pracující části zastupitelstva
formou bezplatné odborné pomoci.
•A
 uditem hospodaření a schválením závěrečného účtu bylo uzavřeno hospodaření
obce v roce 2019, v termínu 31. 3. 2019
bylo podáno daňové přiznání.
•P
 odařilo se stabilizovat zabezpečení účetnictví obce a v současné době hledám
řešení pro levnější zpracování účetnictví
s cílem prohloubit a zrychlit informace
o stavu hospodaření.
• Podařilo se zabezpečit chod dosluhující
vodárny po technické stránce tak, že dodávka pitné vody není při poruchách přerušena na dobu delší, než je několik hodin.
• Je schválen rozpočet na rok 2020, včetně
participativní části, a rozpočtové výhledy
na roky 2021 a 2022. Zde je nutné dodat,
že zejména rozpočtový výhled na roky
2021 a 2022 bude podstatně upraven
s ohledem na očekávané změny ekonomických podmínek po odeznění pandemie
koronaviru. Příslušné návrhy jsou zpracovány a po připomínkách a ev. doplnění budou předloženy ke schválení na veřejném
jednání zastupitelstva ve III. čtvrtletí 2020.
•B
 yly ukončeny všechny práce na návrzích
na znak a vlajku obce Zlatá, návrhy byly
schváleny příslušnou komisí parlamentu, dekret mi měl být předán v I. čtvrtletí.
Vzhledem k nouzovému stavu bylo toto
předání ze strany Poslanecké sněmovny
odloženo.
•B
 yly schváleny smlouvy o využití volných
kapacit v mateřských školkách v Sibřině
a Květnici. S obcí Sibřina je smlouva podepsána, , Květnice ji projednala a schválila 27. 5. 2020..
• I v omezeném počtu pracujících zastupitelů a za platných omezení se podařilo
zabezpečit plný chod úřadu.

• Podařilo se dovést do závěrečného stadia smlouvy o odkupu infrastruktury, jako
rozhodujícího bodu investiční strategie
zastupitelstva. V tomto stadiu byly upraveny smlouvy o všechny podstatné připomínky zastupitelů a vyřešila se i otázka
DPH.
• Zahájili jsme přípravu realizace páteřní
infrastruktury (podél silnice 101). Součástí těchto příprav je i smlouva uvedená
v předchozím bodě.
• Kolaudací z 23. 12. 2019 byla ukončena
stavba chodníku. V současné době byly
dokončeny všechny administrativní práce
a zahájeno řízení o proplacení dotace.
• Byly dokončeny všechny přípravné práce
(vč. administrace dotace) na rekonstrukci
vodárny. Vlastní realizace měla být zahájena v průběhu I. čtvrtletí. Dodavatel reklamoval projektantem neprovedené statické posouzení a požadoval tuto část projektu doplnit. Tento statický posudek byl

bez prodlení vyhotoven. Máme příslib od
poskytovatele dotace, že konečný termín
dokončení stavby může být prodloužen.
• Byla získána 100 % dotace na rozšíření WIFI v obci. Stavba bude realizována v r. 2020.
Zůstává řada úkolů, které se nepodařilo realizovat, nebo byly realizovány pouze částečně. Nepodařilo se v roce 2019 uzavřít
územní plán obce a činnost zastupitelstva ve
volnočasových aktivitách nevyužívá všechny dostupné možnosti. V náhradním řešení
připravujeme akce pro děti. Současný stav
a předpokládaný prudký pokles ekonomiky
státu, a z toho vyplývající předpokládané
snížení příjmů obce z rozpočtového určení
daní, přináší s sebou řadu úkolů v ekonomické oblasti, a to zejména v části rozpočtu,
který bude muset být upraven tak, aby ekonomicky zabezpečil všechny investiční akce
na infrastruktuře. To vše jsou úkoly do dalšího období.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem pracujícím zastupitelům a jejich náhradníkům,
stejně tak i všem občanům obce, kteří pomáhají zabezpečovat jednotlivé konkrétní
úkoly v zájmu všech občanů obce. Ti všichni
pracují, bez nároku na odměnu, ve prospěch
všech. Děkuji všem občanům obce, kteří pomáhají obci a jejím občanům překonat
všechny problémy a těžkosti, které s sebou
nese pandemie koronaviru. Pro tyto nejohroženější občany jsme zajistili distribuci
desinfekčního přípravku Sanosil S003 Ag.
Pro všechny domácnosti je stále k dispozici
dezinfekce AntiCOVID, kterou jsme zajistili
díky výborné spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů z Hradešína.
Věřím, že se k našemu týmu připojí i další občané, kteří mají obec jako svůj domov
a mají zájem pomoci při řešení jednotlivých
úkolů ve prospěch všech občanů obce. Do
dalšího období Vám přeji pevné zdraví a veselou mysl. A těšme se na prázdniny!

Luboš Přibyl, starosta obce

Dotace středočeského kraje –
oprava budovy obecního úřadu
Zastupitelstvo
Středočeského
kraje
schválilo usnesením č. 015-04/2017/ZK ze
dne 7. 3. 2017 „Program obnovy venkova
2017-2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova“. Dotaci dle
tohoto Programu lze poskytnout na akce/
projekty, které splňují účel vymezený tímto
Programem v rámci Tematických zadání:
A) Tematické zadání OBNOVA VENKOVA
- výstavba, rekonstrukce, modernizace
a opravy veřejné infrastruktury (pozemků, staveb, nebo zařízení zřizovaných

nebo užívaných ve veřejném zájmu) v následujících oblastech podpory:
a) dopravní infrastruktura, například stavby
pozemních komunikací, chodníků a s nimi
souvisejících zařízení,
b) technická infrastruktura, stavby a s nimi
provozně související zařízení technického
vybavení, například vodovody, vodojemy,
kanalizace, čistírny odpadních vod, stavby
ke snižování ohrožení území živelními nebo
jinými pohromami, stavby a zařízení pro nakládání s odpady,
c) občanské vybavení, kterým jsou stavby

sloužící například pro vzdělávání a výchovu, zdravotní služby, kulturu, sport,
veřejnou správu, ochranu obyvatelstva,
d) veřejná prostranství.
Dle výše uvedených zásad Programu jsme obec od 200 do 2000 obyvatel,
můžeme získat dotaci ve výši 1000Kč na
obyvatele obce. Budova obecního úřadu
by si jistě opravu zasloužila. Budeme usilovat o získání dotace z tohoto programu.
Zda uspějeme, Vám sdělíme na webových
stránkách obce i v podzimním Občasníku.

Jan Horký
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Pracujme společně pro Zlatou –
Participativní rozpočet 2020
Obec Zlatá vyčlenila v rozpočtu na rok 2020
pro projekt „Pracujme společně pro Zlatou“
částku 100 000 Kč, o jejímž využití budou
rozhodovat přímo občané naší obce. Jde
o první ročník tzv. „participativního rozpočtování“, které již bylo aplikováno v jiných
obcích ČR. V tomto článku Vám popíši základní pravidla a orientační harmonogram
projektu.
Participativní rozpočtování představuje
inovativní nástroj zlepšující komunikaci mezi
obecním úřadem a občany při rozhodování
o rozdělení financí z rozpočtu obce. Obecně je možné popsat participativní rozpočet
jako část peněz z rozpočtu obce, o jejímž
využití spolurozhodují obyvatelé společně
se svými volenými zástupci. Ve zkratce je
možné celý postup popsat tak, že úřad vymezí část peněz z ročního rozpočtu. Obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za tyto
peníze mělo v obci vylepšit. Při tvorbě těchto návrhů se obyvatelé za asistence úřadu
setkávají na veřejných diskusích a sousedských setkáních. Na nich diskutují o tom,
co chtějí změnit a jak. Společné návrhy pak
předkládají úřadu k posouzení z hlediska realizovatelnosti. Vyvrcholením procesu je
hlasování občanů o tom, které návrhy má
obec realizovat.
Cílem projektu je oslovit co nejširší okruh
našich obyvatel, probudit u Vás zájem o proces a zaktivizovat spolupráci mezi občany,
komunikovat s veřejností srozumitelnou
formou, dosáhnout zapojení veřejnosti,
odhalit v rámci technické analýzy všechna
rizika spojená s realizací projektů (věcná i finanční) a dosáhnout realizace vítězných návrhů tak, aby veřejnost vnímala proces jako
smysluplný. Všechny potřebné informace
jsou zveřejněné již od 30. března na webu

obce, takže jen ve stručnosti pro připomenutí….
Věřím, že jste si stáhli formulář z webových stránek obce, vyplnili jej, a buď elektronicky e-mailem odeslali na adresu e-podatelna@obeczlata.cz, nebo jej na úřad odnesli
osobně. To bylo v první etapě (do 31. 5.) vše
a pak už nezbývá, nic jiného, než čekat, až
dojde ze strany obce k vyhodnocení podaných participačních projektů. A pokud mezi
nimi bude i ten váš, tak hurá. Máme společně
vyhráno.
Charakteristika participačního rozpočtu
1. Celková částka v rozpočtu pro rok 2020 100 000 Kč
2. Občan obce: je fyzická osoba, která má trvalý pobyt ve Zlaté a dosáhla věku 18 let.
3. Investiční projekt: je investiční aktivita
realizovaná na území a na majetku obce
Zlatá zaměřená zejména na pořízení
hmotného i nehmotného majetku či na
zásadní modernizaci nebo opravu či úpravu (rekonstrukci) majetku stávajícího. Maximální náklady na předkládaný projekt
(včetně tříletých provozních nákladů) jsou
100 000 Kč.
4. Náklady projektu: všechny předpokládané
náklady na přípravu projektu, jeho realizaci
a na jeho udržení, tzn. na provozní náklady
s ním spojené po dobu tří let. Pokud předkládaný projekt bude vyžadovat technickou dokumentaci, musí být do jeho rozpočtu započítány i náklady na její pořízení.
5. Navrhovatel projektu: občan obce předkládající projekt prostřednictvím zveřejněného formuláře. Formulář je k vyzvednutí na obecním úřadu. K dispozici
je i v elektronické podobě na webových
stránkách obce.

Nová zastupitelka
29. dubna složila slib nová zastupitelka, paní Bc. Martina Novotná
K jejímu představení otiskujeme, samozřejmě s jejím souhlasem, osobní medailonek pro
poslední komunální volby. Pocházím z vesnice v Severomoravském kraji. V roce 1987 jsem
se přestěhovala do Prahy a v roce 2014 do Zlaté. Vystudovala jsem střední zdravotnickou
školu a střední ekonomickou školu. Bakalářské studium jsem absolvovala na SVŠES. V současné době podnikám v ekonomické a účetní sféře a vypomáhám jako asistent pedagoga
v MŠ. Také jsem předsedou představenstva bytového družstva v Praze. Opět se zapojit do
komunální politiky a kandidovat do zastupitelstva jsem se rozhodla na základě poznatků, které jsou pro mne důležité a zásadní, např. neochota stávajících zastupitelů prosazovat zájmy
obce, stagnace rozvoje obce, nedodržování zákonů a vyhlášek zastupitelstvem, upřednostňování osobních i skupinových zájmů (klientelismus) a arogantní jednání zastupitelů. S tímto
se nechci smířit. Mé dosavadní osobní i profesní zkušenosti a úspěchy mi dodávají odvahu
a chuť podílet se na veřejném životě a prosadit žádané změny. Slovy Charlieho Chaplina: „Zajímám se o budoucnost, protože v ní hodlám strávit zbytek života.“

Podání návrhů
1. Každý občan mohl podat nejvýše dva návrhy projektů, a to prostřednictvím podatelny obecního úřadu, nebo osobně.
Průběh (základní etapy) participativního
rozpočtu.
a) seznámení veřejnosti se zásadami
a s podmínkami pro podání návrhů projektu
b) podávání návrhů – nejpozději do 31. 5.
2020
c) posuzování proveditelnosti projektů zajistí hodnotící výbor obce v době od
1. 6. až 21. 6. 2020
d) zveřejnění projektů (na webových
stránkách obce a dále při jejich veřejném projednání) a hlasování občanů
o nich: od 1. 7. 2020 do 31. 7. 2020
e) zapojení jednotlivých projektů do rozpočtu obce a schválením případných
rozpočtových opatření
f) realizace projektu včetně jeho technické přípravy nepřesáhne 6 měsíců.
Hlasování
1. Hlasovat může každý občan Zlaté starší
18 let.
2. Hlasování proběhne prostřednictvím hodnotícího formuláře. Ke stažení je k dispozici QR kód. Jinak je formulář na webových
stránkách obce v sekci Aktuality.
3. Vyplněný hodnotící formulář v zalepené
obálce s označením „Pracujme společně
pro Zlatou“ může hodnotitel odevzdat
v obecním úřadu nebo zaslat emailem na
adresu e-podatelna@obeczlata.cz.
4. Podporu projektu občan vyjadřuje přidělením dvou kladných bodů. Svůj nesouhlas
k soutěžícímu projektu může projevit jedním záporným bodem.
5. Hlasování je tajné (nikoliv anonymní).
Výběr projektů pro realizaci.
Po ukončení hlasování budou sečteny všechny platné kladné i záporné hlasy. Rozdíl mezi
kladnými a zápornými hlasy bude výsledným
hlasováním o podpoře projektu.
Na závěr bych rád požádal své sousedy, kamarády, spoluobčany, aby se přihlásili, a stali se členy hodnotícího výboru. Budeme rádi za každou pomoc.
Děláme to poprvé a víc hlav - víc
rozumu :-).

Pavel Rak
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Rekonstrukce vodárny
Rekonstrukce vodárny, největší investiční
akce letošního roku, byla formálně zahájena
v I. čtvrtletí 2020. Vlastním zahájením rekonstrukce byl ukončen proces příprav, jehož
cílem je zabezpečit dodávku kvalitní pitné
vody, která bude vyhovovat nejen všem podmínkám stanoveným pro dodávku pitné vody,
ale bude dodatečně změkčená. O postupu
jednotlivých dílčích prací jste byli informováni na veřejných zasedáních zastupitelstva, na
webu obce i v předchozích číslech Zlatského
občasníku. Zahájením rekonstrukčních prací
je uzavřena etapa příprav, a proto si dovolím
tuto část rekonstrukce shrnout.
Rekonstrukce vodárny byla připravována
již od r. 2006 v rámci developerského projektu
společnosti Promising Union s.r.o. Podmínkou
této rekonstrukce však bylo praktické předání vodárny této společnosti. Důvodem pro
rekonstrukci vodárny byl vysoký obsah železa
a manganu, a to v takovém rozsahu, že překračoval povolené limity stanovené pro pitnou vodu. Tvrdost vody projekt Promisingu
neřešil, jelikož tento parametr není stanoven
vyhláškou pro pitnou vodu, avšak představuje největší problém úpravy vody, jak technologický, tak finanční. Obec, na rozdíl od
soukromých vlastníků, nemá zájem na této
nepostradatelné komoditě vydělávat. Cesta,
kterou již od roku 2006 jdeme, není jednoduchá a přináší mnoho problémů. Bylo by mnohem snazší vodárnu a vodovod prodat a vyřešit tak velký problém. Jak se ale ukazuje, tak
mnoho měst a obcí, které tak učinily, se dnes
snaží získat kontrolu nad distribucí vody zpět.
Práce na přípravě celkové rekonstrukce
vodárny, a to nejen v technologické, ale i stavební části, byly zahájeny v r. 2012. V tomto
období bylo nastaveno úsporné hospodaření
obce s tím, že zejména odměny zastupitelstva byly stanoveny na naprosté minimum,
a to proto, aby byly získány zdroje na celkovou rekonstrukci (plánované náklady cca do
10 mil. Kč) a na přepokládanou spoluúčast
obce. V roce 2015 se vzrůstající spotřebou
vody jsme byli přesvědčeni o tom, že stávající studny nebudou kapacitně stačit a zahájili
jsme přípravu stavby dvou nových vrtů. Ty se
podařilo, i přes těžko pochopitelné zpochybňování jejich stavby ne nepodobné nedávnému zpochybňování vybrané technologie
úpravny, zkolaudovat v květnu 2018.
Projekt technologické části vodárny začala obec řešit již v roce 2009, kdy začínalo
být jasné, že lepších zítřků s Promisingem se
patrně nedočkáme. Mnozí z Vás si jistě vzpomenou na možná řešení pomocí mobilních
úpraven. Tehdy začala spolupráce s inženýrem Hrůšou, který vypracoval projekt pro
developera. Byl vypracován projekt úpravny
a projekt rekonstrukce vlastní budovy a dne
19. 9. 2014 bylo vydáno stavební povolení
na budovu, které bylo následně prodlouženo
rozhodnutím na další dva roky. Už v prosinci
roku 2013 bylo vydáno vodoprávním úřadem

povolení na technologickou část úpravny.
Zastupitelstvo v roce 2017 nechalo provést
dílčí rekonstrukci technologické části. Touto
dílčí rekonstrukcí bylo dosaženo snížení obsahu železa a manganu na limity předepsané
pro dodávku pitné vody. Snížení tvrdosti vody
však tato filtrace není schopna. Pro snížení
tvrdosti vody jsme absolvovali nespočet jednání a konzultací s firmami, které se úpravou
vody zabývají. Současně s tím probíhala jednání s vodoprávním úřadem a povodím Labe.
Probírali se všechny možnosti a dopady jednotlivých technologií. V této době přicházely v úvahu dvě technologie, a to technologie
„iontová“ a technologie reverzní osmózy.
Technologii „iontovou“ zamítlo Povodí Labe,
jako rozhodující orgán pro posouzení způsobu
úpravy vody. Z tohoto důvodu byla pro úpravu
vody použita technologie reverzní osmózy.
Obavy z ,,destilované drahé vody“ jsou naprosto zbytečné. Na filtry revezrní osmozy
jde pouze přibližně 30% celkového množství
upravované vody. Ve zbytku pak zůstává dostatečný obsah minerálních látek. Proběhla
řada dalších administrativních kroků a rozhodovacích procesů, na kterých se zastupitelstvo obce aktivně podílelo. Bylo zažádáno na
Ministerstvu zemědělství o dotaci na rekonstrukci vodárny. Rozhodnutím Ministerstva
zemědělství o přidělení dotace byla dokončena přípravná fáze na rekonstrukci vodárny.
Toto rozhodnutí jsme obdrželi 21. 11. 2019.
Cena rekonstrukce vodárny byla stanovena
na 7 492 000 Kč (investičních výdajů), z toho
dotace Ministerstva zemědělství je 4 870 000
Kč (65 %) a podíl vlastních zdrojů obce by měl
být 2 622 000 Kč (35 %). Zastupitelstvo obce
koncem roku 2019 požádalo Středočeský kraj
o poskytnutí další dotace na rekonstrukci
vodárny ze Středočeského Fondu životního
prostředí a zemědělství, v úhrnné výši 1 700
000 Kč (z toho 1 100 000 investičních výdajů
a 600 000 Kč výdajů neinvestičních). Žádost
o tuto dotaci zastupitelstvo schválilo na veřejném zasedání dne 1. 2. 2020. Obec byla
informována, že tato žádost o dotaci nebyla
schválena.
Jednou z podmínek dotace je ukončení
rekonstrukce do 31. 3. 2021. Za současné situace se zdá tento termín reálný, a to přesto,
že v současné době nejsou zcela ideální podmínky pro realizaci stavby. Zhotovitel vyjádřil
pochybnosti o nosnosti železobetonového
stropu. Zpracovatel prováděcí dokumentace
nechal vyhotovit statický posudek, který prokázal, že navržené řešení tj. oprava stropu je
dostačující. V současné době probíhá jednání
se zhotovitelem o dalším postupu.
To, že naše vodárna potřebuje rekonstrukci je patrné i ze stoupajícího počtu závad a poruch. Za poslední období jsme řešili dvě havárie na úpravně vody. Obě havárie připadají na
vrub stáří materiálu a byly prakticky okamžitě
odstraněny, rychle a zdarma.

Luboš Přibyl

Rozhodnutí
předsedy
Poslanecké
sněmovny

Podle §34a zákona č. 128/200Sb., o obcích a v souladu s §29 odst. 3) zákona č.
90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké
sněmovny nám udělil Mgr. Radek Vondráček dne 17. prosince 2019 znak a vlajku
obce Zlatá. Tímto okamžikem můžeme
používat nově navržené symboly – vlajku a znak obce. V pondělí 23. března
se mělo uskutečnit slavnostní předání
dekretů v sále státních aktů Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Z důvodu
uzavření budovy Poslanecké sněmovny
pro veřejnost v souvislosti s koronavirem se pochopitelně žádné předání nekonalo. To nám však nebrání vlajku obce
používat. Jak to bude u Křížku ve dnech
státníci svátků vypadat je vidět na přiloženém obrázku. Děkuji pánům Horkému
a Kasíkovi za dobrou práci. Zařadili jsme
se tímto mezi obce, které se můžou na
společenských i historických setkání
prezentovat obecními symboly.

Standa Novotný
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Infrastruktura v obci
Jak už jsme Vás informovali dříve, obec se
dlouhodobě snaží získat rozestavěnou infrastrukturu zkrachovalého developera. Jeho
insolvence stále není u konce, ale postupně
úspěšně dosahujeme stanovených cílů. Na
veřejném zasedání zastupitelstva dne 11.
12. 2019 byla schválena dvě usnesení, která
k těmto cílům směřovala.
Usnesení č. 47/9/2019: „Zastupitelé obce
Zlatá schvalují účast obce na výběrovém řízení
prodeje majetku Promising Union, s.r.o a ukládá místostarostovi P. Rakovi, aby o výsledku
provedeného výběrového řízení podal informaci.“

6 050 tis. Kč a zmocňuje starostu Luboše Přibyla k uzavření příslušných kupních smluv.
Zastupitelstvo schvaluje záměr na realizaci výstavby páteřní sítě infrastruktury podél silnice
II/101 v celkové výši do 12 000 tis. Kč a zmocňuje starostu obce Luboše Přibyla k uzavření
příslušných smluv. Zastupitelstvo schvaluje
uzavření smluv o úvěru v souhrnné výši 10 mil.
Kč na nákup a výstavby infrastruktury a zmocňuje starostu L. Přibyla k uzavření příslušných
úvěrových smluv.“
Na zasedání zastupitelstva dne 11. 12.
2019 místostarosta P. Rak, který vede za obec
jednání s majiteli a koordinuje práci právních

Předmětem prodeje byla část vodovodu a splaškové kanalizace v lokalitě Zlatá III.
Výběrové řízení na prodej majetku vyhlásil
insolvenční správce dne 19. 11. 2019. Místostarosta po dohodě učinil správci nabídku,
která byla vyhodnocena jako nejvyšší a byla
předána ke schválení věřitelskému výboru.
Ten po projednání prodej schválil a pověřil
konkursního správce uzavřením smlouvy.
Na příštím veřejném zasedání zastupitelstva dne 29. února 2020 bylo schváleno
usnesení o pověření místostarosty Ing. Pavla
Raka k jejímu podepsání.

kanceláří při tvorbě patřičných smluv, provedl prezentaci odkupu infrastruktury v celé
obci Zlatá. Byly prezentovány a objasněny
potřebné smlouvy, které jsou nutné pro převedení majetku na obec Zlatá a časový harmonogram nutných úkonů. Návrhy smluv,
kterými se obec zaváže na několik volebních
období dopředu, byly mnohokrát připomínkovány všemi smluvními stranami. Každá, byť
drobná změna, byla opakovaně konzultována
s ostatními stranami. Vzhledem k závažnosti smluv a dlouhodobým důsledkům, které
z nich vyplývají, není vhodné nic uspěchat.

Usnesení č. 57/11/2020: „Zastupitelstvo
obce Zlatá schvaluje uzavření smlouvy o koupi
vodovodu a splaškové kanalizace v lokalitě Zlatá II s konkursním správcem Zrůstek a partneři
v.o.s., IČ. 25589644 a pověřuje místostarostu
Ing. Pavla Raka k podpisu smlouvy.“

Smlouvy zahrnují tento majetek:
- komunikace ve Zlatá 1: 169/10, 203/62,
203/36, 203/37, 169/61,
- čistírna odpadních vod na st. 216 a p. č.
203/30,
- stavby sítí v lokalitě Z3: vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace a plynovod pod: p. č. 235/1, 235/3, 235/7, 235/80,
235/83, 235/84, 235/85, 235/87,
- pozemky pro komunikace v lokalitě Z3: p.
č. 235/1, 235/3, 235/7, 235/80, 235/83,
235/84, 235/85, 235/87,
- stavba sítí v silnici II/101: plynovod, vodovod a splašková kanalizace pod p. č. 563/5,

Uzavřením smlouvy se obec Zlatá stala
vlastníkem této části sítí.
O dalších částech infrastruktury zastupitelstvo rozhodlo takto:
Usnesení č. 48/9/2019: „Zastupitelstvo
schvaluje záměr nákupu infrastruktury ve výši

595/1, 594 a dalšími pozemky, které jsou ve
vlastnictví obce.
Z důvodu závažnosti rozhodnutí, a pro
vyloučení budoucích rozporů v obci, byly
smlouvy připraveny k projednání a schválení
na samostatném veřejném zasedání zastupitelstva dne 29. 4. 2020. Jejich verze, tak jak
byly v minulosti upravovány, byly průběžně
ukládány na obecní datové úložiště, takže je
měli k dispozici všichni zastupitelé. Od posledního veřejného zasedání zastupitelstva
v únoru letošního roku se opět podařilo snížit
celkovou cenu na konečných 5 000 000 Kč za
celý soubor majetku a odstranit ze smluv některé z pro obec nevýhodných závazků. Zde
je ještě vhodné doplnit, že za kupní cenu kupujeme i pohledávky, které náklady na pořízení souboru majetku mohou ještě významně snížit.
V pondělí 11. května 2020 ve 13:30 hod
byly smlouvy o prodeji technické a dopravní infrastruktury podepsány. Za obec je podepsal starosta obce pan Luboš Přibyl a za
majitele paní ing. Neužilová a pánové Poslt
a Neužil.
Zakoupením uvedeného majetku je
umožněno vybudování infrastruktury do
všech částí obce. To lze stručně shrnout do
následujícího harmonogramu:
V roce 2020:
• s tavební povolení a vodoprávní řízení na legalizaci sítí ve Zlaté III,
• r evize, opravy a příprava napojení sítí ve
Zlaté III,
•ú
 prava převzatého stavebního povolení páteřního rozvodu starou obcí pro současné
podmínky,
•v
 ýběrové řízení na dodavatele stavby
a zpracování dotační žádosti,
• r evize stavby páteřní sítě, zhodnocení použitelnosti, případně příprava napojení dalších etap stavby.
V roce 2021–2022:
• s tavba páteřního rozvodu a přípojek, napojení ve Zlaté III a staré obci, kolaudace.
Harmonogram nelze brát jako jistotu.
V procesu realizace bude spousta okolností
záviset na třetích osobách, a mohou nastat
situace, které nemusí být obcí ovlivnitelné.
Přesto plán tu je a děláme všechno pro to,
aby do roku 2022 byla celá obec připojená na
nový vodovod a kanalizaci. Důležitým médiem, jehož připojení plán nezahrnuje, je plyn.
Předpokládáme ale, že se do zahájení stavby
vyřeší vlastnické vztahy k plynovodu vedoucího do části obce Zlatá I a stavba plynovodů
do ostatních částí obce k němu bude připojena. Plynovod Sluštice – Zlatá I byl po intervenci obce zahrnut do konkursní podstaty
developera. Jeho prodej obci již byl s věřitelským výborem konzultován.

Pavel Rak
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Demolice prázdné trafostanice
Už více než 2 roky nehyzdí starou část naší
obce betonové sloupy s elektrickým vedením. Současně s přeložením kabelů do země
došlo také k přepojení našich domů na nové
trafostanice a budova staré trafostanice zela

prázdnotou. Nedošlo tehdy k jejímu zbourání, protože se investor domníval, že je majetkem obce. To se ale následně nepotvrdilo,
takže její majitel provedl na své náklady její
demolici. Začátkem dubna se kolem věže
narodilo lešení a demolice postupovala rych-

lým tempem. 7. dubna byla ručně odbourána
střecha a nejvyšší část stavby. Následující
etapa už byla práce pro bagr a o „Velkém pátku“ byla trafostanice srovnána se zemí. Nápad z podzimu 2017 – vybudovat na prázdné
trafostanici rozhlednu – se už zřejmě nikdy
nedočká realizace :-).

Stanislav Novotný

Obchvat obce
Projekt přeložky silnice II/101 se přibližuje získání Územního rozhodnutí
Dobrá zpráva pro všechny naše občany, zejména pro ty, kteří bydlí podél silnice II/101.
Ani soubor opatření vydaných v souvislosti s COVID-19 nezastavil práce na projektu
přeložky silnice II/101. Dokončuje se do-

kumentace pro územní rozhodnutí, kterou
zpracoval VPÚ DECO Praha a.s. pro investora, kterým je Středočeský kraj. K dopřesnění některých detailů byla projektantem
na 1. června svolána schůzka se zástupci

města Říčan a naší obce, které jsem se
zúčastnil. V rámci tohoto jednání jsme si
upřesnili řešení mostu na cestě k lesu, přilehlé komunikace a protihluková opatření.

Luboš Přibyl
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Sbor dobrovolných hasičů
Rekapitulace loňského roku

Není nutné připomínat, že činnost SDH je
velice úzce spjata s potřebami obce a odtud
tedy pramení i velká část pracovních úkolů
pro sbor. V roce 2019 mělo zastupitelstvo naší
obce plné ruce práce ve vlastních řadách. Odstoupení některých zastupitelů, nové volby,
dokonce se uvažovalo o zrušení našeho sboru
v obci a nahradit jej smluvní spoluprací s větší
jednotkou z blízkého okolí. Vše to mělo dopad
i na vytíženost našeho sboru, a tak jsme toho
tolik za rok 2019 pro obec neodpracovali.
Nebojte se, pár akcí jsme organizovali, některých akcí jsme se zúčastnili a na brigádách
jsme také nechyběli. Jarní brigáda s úklidem
obce, pálení čarodějnic, dětský den, pochod
Praha – Prčice, oslavy první adventní neděle,
to je pro některé naše členy už každoroční
standart, o kterém jsem vždy mluvil již v minulosti, a proto se nebudu každoročně opakovat. Přiblížím jen některé, abych vyplnil trochu
času.
Již 13. dubna 2019 jsme se v hojném počtu
sedmi členů sboru zúčastnili školení výjezdových jednotek ve Staré Boleslavi. Nemáme
sice výjezdovou techniku, ale účast našich
členů byla pro každého obohacující. Některé
požadované úkoly na stanovištích jsme nemohli splnit pro nedostatek vybavení, ale ve
fyzických testech jsme všichni uspěli a řízek
k obědu nám také chutnal. Jsme prostě od
přírody sportovci.
To jsme také prokázali naší účasti v okresní soutěži v požárním sportu dne 25. 5. 2019.
v Čelákovicích. Na okresní kolo jsme postoupili na základě vyhrané okrskové soutěže
v Šestajovicích. Reprezentujeme náš sbor
v kategorii „muži starší“. Musím podotknout,
že tato kategorie se stále více rozrůstá postupným stárnutím sportovců, kteří ještě
nechtějí takzvaně pověsit hadici na hřebík. Po
přihlášení našeho družstva do patřičné skupiny soutěžících bylo zjištěno, že nás bedna
opravdu nemine, protože v naší kategorii jsou

jen tři družstva. Ovšem u některých našich reprezentantů to vzbudilo dojem, že o moc nejde. Měl jsem jako velitel trochu nervy, zvláště
když nám byl dán pokyn připravovat základnu
a měli jsme pár sportovců ještě na tribuně.
Vše se tedy tak nějak muselo urychlit, a to
mělo za následek i výsledný čas útoku 32 vteřin 51 setin. Čas byl nepřekonatelný a v naší
kategorii rozhodl o vítězství. Není to však návod do příštích soutěží. Čas útoku je potřeba
spolehlivě natrénovat.
Náš zlatý úspěch v soutěži byl patřičně
oslaven a zřejmě zažehl plaménky chtivosti
u našich žen. Raději to trochu vysvětlím, je to
chtivost po soutěžení. Daly dohromady soutěžní družstvo a začaly trénovat požární útok.
Museli jsme jim doplnit jednoho muže do sestavy pro tréninky. Půjčili jsme tedy Adama,
jehož jméno je historicky spojováno s tímto

pokolením. Trénovali pilně, ale nakonec to bohužel nedopadlo. V den okrskové soutěže se
u nás v obci konaly předvolební boje o pozice
ve volbách do obecního zastupitelstva a na
soutěž se tedy nejelo. Mají natrénováno na
příště.
Na 14. září jsme byli pozváni na oslavu 130
let založení sboru do Škvorce. Zlatská delegace se celá vešla do našeho historického
vozidla a mohla se tak dostavit kompletní.
S Erenkou jsme zaujali i důstojné místo ve
spanilé jízdě po okolních obcích a následně
vydržela i cestu domů. Není to sice daleko, ale
je to úspěch. Když jsme jeli minule na oslavy
do Úval, opravovali jsme už u Penny marketu.
Máme i pár zásluh při nenadálých událostech. Odstraňovali jsme padlý strom do zahrady u Křížku a také jeden přes cestu k lesu,
který znemožnil průjezd i průchod. Po upozornění od pana starosty jsme ihned odstranili
překážející kmeny a větve, a tím cestu uvolnili.
O brigádách se prořezává stále více náletových dřevin, proto nám obecní úřad zakoupil
ruční motorovou pilu, kterou budeme využívat k těmto účelům.
Postupem času ale vnímám, že se již vytrácí doba takzvané dobrovolnosti. V dnešní
uspěchané době je čím dál méně lidí co jsou
ochotni, na úkor svého volného času a tedy
dobrovolně, cokoli pro ostatní organizovat,
připravit nebo uspořádat. Jsem rád, že ve
sboru dobrovolných hasičů Zlatá toto neplatí
a za to všem děkuji.
Závěrem bych chtěl všem ještě dodatečně
popřát hodně zdraví v tomto roce a děkuji za
pozornost.

Jiří Lindner
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Vánoční cyklojízda
Je 24. prosinec 2019. Asi ve všech domácnostech vrcholí přípravy na Štědrý večer. Do
večera však zbývá ještě dost času, tak si pár
sportovců zavolalo a bleskurychle domluvilo
netradiční sportovní akci. Sraz? Ve 13 hodin na hřišti k lesu. Trasa? 20 kilásků. Návrat?
V 16:30. Počasí bylo super a nálada také. A jak
nám večer chutnal řízek s bramborovým salátem :-). Pokud chcete mít, milé maminky,
o letošních vánocích klidné odpoledne na
přípravu slavnostní večeře, pošlete tatínky
s Vašimi dětmi na kola. Věřím, že nám počasí
opět bude přát a 24. 12. 2020 se s Vámi těším
na shledanou. Ve 13 hodin na hřišti k lesu.....
pojedeme hned poo, slunce zapadá brzo.

Vašek Loučka

Pátý cyklovýlet
Ahoj příznivci cyklovýletů.
V sobotu 13. 6. zahájíme již pátým cyklovýletem cyklistickou sezonu. V původním termínu
(25.4.), který byl v prosinci otištěn v Občasníku, nemohla být akce kvůli omezením Ministerstva zdravotnictví realizována. Tentokrát
jsem naplánoval dvě trasy. Jednu kratší pro
mladé cyklisty a to v délce 20 km a druhou
delší trasu pro zdatnější cyklisty v délce 40km.
Znám z minulých cyklovýletů i mladé cyklistky, které dokážou ujet i 60km, ale může nastat
i nepřízeň počasí, a tak se může kratší trasa
někomu hodit.
Vyjedeme od altánu v 10:30 a společně vyšlápnem do Babic, kde se každý rozhodne, jakou trasu pojede. Zelenou trasu 20 km a nebo
červenou trasu 40 km. Delší trasa povede
z Babic na Doubek, Hradešín, přes Masojedy
do Doubravčic, zde je cukrárna, kde může být

první zastávka s dortem a kafíčkem. Pak se
pojede přes Štíhlice do Louňovic, kde od rybníka vyšlápnem do kopce k restauraci „U Henců“, kde je krásné posezení a je zde malé jezírko, kde chovají malé želvy a zoopark. Zelená
skupina pojede z Babic do Mukařova a dále do
Louňovic, kde budou muset také od rybníka
vyjet do kopce k Hencům. Tady se oba pelotony sjedou, myslím tím na kolech, a společně
dáme oběd. Spolu vyjedem směr Voděradské
bučiny a zelená skupina po cca 2km pojede doleva z kopce k rybníku a dále do Mukařova, kde
je možno odbočit z trasy směr Srbín a po šes-

U studánky

Struhařov

Jevany
rybník
rybník

hospoda
Struhařov

Bučiny

Doubravčice

ník

20 km
Štíhlice

ryb

Zelená trasa

ti stech metrech je cukrárna. Zelená skupina
tedy o dorty také nepřijde. Pak už směr Žernovka, Doubek a Třebohostice. Červená skupina projede Bučinama až ke studánce, kde je
údajně léčivá voda. Tam pojedem doprava do
kopce cca 2 km a dojedem do Struhařova, kde
u rybníka dáme pivko. Pak už jen z kopce a po
rovině do Vojkova, dále bude Strašín, Babice,
Doubek a Třebohostice, kde budeme všichni
odměněni. Děti pamětní plackou a dospěláci
jak uznaj. K orientaci, kudy se pojede, jsem
amatérsky nakreslil mapu cyklotras. Sportu
zdar a cyklistice vzláště.
Václav Loučka

hřiště

cukrárna

Přišimasy

Škvorec

Masojedy
Louňovice

Hradešín

„U Henců“

Vojkov

Mukařov

Doubek
Babice
Třebohostice

Zlatá altán start

Strašín

Červená trasa

40 km
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O peníze jde až v první řadě
Nadpis tohoto článku popisuje současnou
ekonomickou situaci naprosto přesně. Světem se prohnal v podobě koronaviru orkán,
jehož ničivá síla jen zvolna slábne. Všichni budeme odklízet trosky, nejde o trosky
hmotné, tedy zničené stavby, ale o trosky
ekonomické. Celý svět je na počátku ekonomické recese. Státy, podnikatelé, domácnosti, ale i obce budou mít základní úkol,
kterým je přizpůsobení všech činností ekonomickým možnostem. Vzestup a recese
jsou ekonomické cykly, ve kterých se celý
svět běžně pohybuje. Současná recese se,
podle všech úvah, od běžných ekonomických cyklů odlišuje svou hloubkou. Základní
odlišnost je v tom, že se část ekonomické
činnosti zastavila prakticky v celém světě
zcela.
Dosavadní odhady dopadu recese v naší
republice jsou buď optimistické na zhruba 5 % poklesu HDP anebo pesimistické na
více jak 10 % poklesu HDP. Podle posledních
odhadů, které byly provedeny těsně před
vydáním tohoto čísla občasníku, je předpokládaný pokles HDP okolo 10%. Následující
krátké ekonomické zhodnocení není strašením, ale v naší obci jde o stručné zhodnocení současné ekonomické situace a základní
predikci do dalšího období. Pro obec skončila
doba opulentní a nastala doba šetření. Jediným příjmem obce je příjem z rozpočtového
určení daní, jehož výše je závislá na výši HDP,
a s největší pravděpodobností půjde o pokles ročních příjmů o 10–20%.
Před zastupitelstvem obce stojí v budoucím období zásadní úkol, kterým je udržet
běžný hospodářský život obce a současně
zabezpečit financování koupě a stavby infrastruktury.
Základním úkolem pro zastupitelstvo
obce je aktualizovat rozpočet na rok 2020
a výhledy na roky 2021, 2022 a 2023 tak,
aby byly plně pokryty všechny běžné výdaje
a zejména pak, aby byly plně pokryty všechny náklady související s nákupem a výstavbou infrastruktury. Bude nutné zapomenout na všechny ekonomické nesmysly, že
obec bude odměňovat plně zastupitelstvo
a všechny výbory či komise. Musíme zapomenout na to, že vytvoříme plně profesionální aparát, ne že by to nebylo správné,
ale nebudou na to zdroje, tedy pokud nevyměníme infrastrukturu za toto, již jednou
navrhované, rozšíření nákladů na aparát.
Na druhé straně administrativní náročnost
práce obecního úřadu neustále roste, a to
nejen proto, že zabezpečení všech činností
při řešení infrastruktury s sebou nese značný objem administrativní práce, ale zejména
pak proto, že prakticky celé volební období
pracují v zastupitelstvu ze 7 členů pouze 4.
Aktualizace rozpočtu na rok 2020 a výhledu na další léta závisí v příjmové části na více
okolnostech, které dnes nejsou známé, a jde
zatím o věštění ze skleněné koule. Ze všech

špatných zpráv lze z našich předběžných
jednání s bankami o podmínkách úvěru zatím očekávat, že podmínky pro získání úvěru
by se neměly podstatně lišit proti stavu před
ekonomickou krizí, a to ani ve výši sazeb, ani
v délce splácení úvěru. Je možné pokračovat v ekonomických úvahách dále, ale je to
asi zbytečné a sdělovací prostředky a sociální sítě jsou těmito úvahami naplněny.
Jaká je v současné době současná (výchozí) ekonomická situace naší obce? Závěrečný účet obce za rok 2019 byl schválen na
únorovém veřejném zasedání. Obec podala
daňové přiznání za rok 2019 v termínu do 31.
3. 2020. Je tedy čas bilancovat hospodářské
výsledky obce za rok 2019.
a)Auditem hospodaření obce v r. 2019, který
v obci provedli pracovníci Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje, bylo konstatováno že:
- hospodaření obce vyhovuje všem platným normám a předpisům,
- nebyly nalezeny žádné chyby a nesprávnosti, s výjimkou jednoho rozpočtového
opatření, které nebylo zpracováno, i když
bylo projednáno veřejnou schůzí zastupitelstva,
- byly odstraněny všechny závady uvedené
v auditu hospodaření za rok 2018.
Veřejná schůze zastupitelstva, která se
konala 2. 2. 2020, jako nápravné opatření
rozšířila pravomoc starosty k podpisu příslušného rozpočtového opatření za stanovených podmínek (podrobně rozvedeno
v zápisu z tohoto jednání, k dispozici na webu
obce).
b) Rozpočet byl, stejně jako v předchozích
letech, i v roce 2019 čerpán tak, aby bylo
možno vytvářet rezervu na budoucí investice. Rozpočet za rok 2019 byl vykázán
se schodkem cca 700 000 Kč. Do příjmů
2019 však nemohly být zahrnuty příjmy
z proplacení dotace na stavbu chodníku.
Je zde časový nesoulad při čerpání dotace na stavbu chodníku a úhrady nákladů na
výstavbu chodníku. Stavba byla ukončena
v r. 2019, ale dotační řízení spolu s výplatou dotace bude ukončeno až v roce 2020.
Z celkové dotace cca 2 500 000 Kč bylo
v roce 2019 proplaceno cca 200 000 Kč.
Po úhradě nákladů spojených se stavbou
v r. 2020 bude rozpočet 2020 posílen o cca
1 400 000 Kč. Lze tedy oprávněně říci, že
celkové saldo hospodaření v roce 2019
vykazuje přebytek ve výši cca 700 000 Kč.
c) V roce 2019 se panu starostovi podařilo dořešit výplatu za nucený odkup akcií
České spořitelny s přínosem do rozpočtu
v roce 2020 ve výši cca 260 000 Kč.
d) Finanční situace obce je dlouhodobě stabilizovaná. Stav finančních zdrojů byl k 31.
12. 2019 cca 3 520 000 tis. Kč. Pokud přidáme časově odložený příjem ve výši cca
700 000,- Kč, lze stav hotovosti na účtech
vyčíslit ve výši cca 4 220 000 Kč.

e) Obec nemá žádné pohledávky po splatnosti. V ekonomickém zhodnocení lze
obec označit jako spolehlivého obchodního partnera.
S ohledem na výše uvedené, zastupitelstvo připravilo pracovní návrh dlouhodobého investičního plánu a bylo předpokládáno,
že s tímto dlouhodobým investičním plánem budou občané seznámeni v I. čtvrtletí.
Protože nebyly podepsány smlouvy o nákupu infrastruktury, a nebyly tak známé náklady na pořízení infrastruktury, bylo toto seznámení odloženo do II. čtvrtletí. Vzhledem
k současné ekonomické situaci, která byla
popsána výše, část zastupitelstva provedla í
přehodnocení rozpočtu na rok 2020 a všech
dalších ekonomických výhledů.
Podstatným způsobem se však změnily
výchozí ekonomické podmínky a proto část
zastupitelstva pracuje na variantních návrzích rozpočtu, který zahrnuje v investiční
části pouze ekonomické zabezpečení koupě
a výstavby infrastruktury a rekonstrukci vodárny. Na ev. dotaz, zda bude možné realizovat další investiční akce, je v současné době
jediná odpověď. Záleží na okamžité situaci
a po pečlivém zhodnocení všech souvisejících nákladů. To vše s drobnou připomínkou,
že ani 100 % výše dotace neznamená, že
s takovou dotací nejsou spojeny související
náklady, které musí hradit obec.
Část zastupitelstva připravuje změnu
rozpočtu na rok 2020 i výhled na roky 2021,
2022 a dále. Tuto změnu předloží k posouzení i ostatním členům zastupitelstva
a s touto změnou rozpočtu a se změnou
výhledu na další roky budou občané seznámeni ve třetím čtvrtletí roku 2020. Může se
zdát, že přístup zastupitelstva k řešení rozpočtu je poněkud přízemní. Na obec se však
vztahuje zákon č. 28/2017 Sb. Zákon o pravidlech o rozpočtové odpovědnosti, který
při neplnění v zákonu definovaných podmínek, přináší omezení příjmů obce a tím pochopitelně i výdajů. To však může být pouze
počátek rozsáhlejších ekonomických problémů, které končí i insolvencí, konkurzem,
exekucí a ztrátou majetku. Tento stav by
znamenal ztrátu majetku, který obec do té
doby získala.
To není vyhrožování, to je ekonomická
realita, a jak celé zastupitelstvo, tak všichni další předkladatelé nejrůznějších návrhů,
které vyžadují finanční podporu, by se v současné době měli chovat stejně odpovědně
jako v každé domácnosti a vždy si položit
otázku: „ A máme na to?“
Ekonomické zabezpečení běžného provozu obce a ekonomické zabezpečení plnění
podmínek koupě infrastruktury a ekonomické zabezpečení její výstavby musí být
základním ekonomickým zákonem pro toto
a všechna další zastupitelstva, a to na více
volebních období.

Petr Ouzký
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Kolaudace chodníku
Dne 23. 12. 2019 se uskutečnila kolaudace
první investiční akce dlouhodobého investičního plánu rozvoje obce zpracovaného částí
zastupitelstva zvoleného za Sdružení nezávislých kandidátů Společně pro Zlatou.
V únoru byly dokončené zemní práce na
deponii zbytkového materiálu. Právě odstranění deponie se stalo předmětem diskuze,
při které občané projevovali nespokojenost
s dobou, po kterou se deponie odstraňuje, a projevovali jisté obavy o tom, zda bude
deponie vůbec odstraněna. Část materiálu
uloženého na deponii byla použita pro úpravu pozemku obce (provedl dodavatel). Následoval závoz zeminy a její rozprostření na pozemku. Dodavateli dále zbývá ještě odstranit
několik drobností, které byly zjištěny při kolaudaci. Je tedy možné říci, že dodavatelsky
byla stavba dokončena.
K úplnému ukončení této investiční akce
zbývá ještě řada administrativních úkonů,
které souvisí s vyúčtováním celé dotace,
a pak už zbývá jediné, počkat až příslušné
komise posoudí celou akci a uvolní úhradu
dotace. Zastupitelstvo provedlo všechny
přípravné práce, které souvisí s administrací
projektu a všechny podklady byly předány
společnosti grantEX s.r.o. (dále jen grantEX),
která pro obec zabezpečuje administraci
projektu.

Je tedy možné sestavit téměř konečné vyhodnocení projektu, kde
do úplného vyhodnocení budou pouze chybět
přesné výdaje za administraci projektu v r. 2020
od společnosti grantEX
a upřesnění nákladů
na zpracování projektu
(náklady byl vynaloženy
v minulých letech).
S výstavbou chodníku souvisí i další investiční akce, kterou je
osvětlení. Tato investiční akce byla rozložena na
dvě etapy, v první etapě
byly provedeny všechny
zemní práce a příprava
na instalaci stožárů se
svítidly. V druhé etapě
půjde o instalaci stožárů
se svítidly a jejich zapojení. V současné době
je na tuto investiční akci předběžný odhad
nákladů ve výši cca 300 – 400 000 Kč. Tato
částka tvoří rozpočtovou rezervu pro financování základní investice, kterou je nákup
infrastruktury a stavba páteřní sítě (podél
silnice II/101). Osvětlení je nyní zabezpe-

čeno náhradním způsobem, a s ohledem
na dosavadní vývoj v ekonomice státu, není
o datu realizace dosud rozhodnuto. Snahou zastupitelstva je získat na tuto dostavu
osvětlení dotaci ve výši limitně se blížící 100
% nákladů.

Petr Ouzký

Veřejná služba provozu vodovodu
Z důvodu vadného provozování vodovodu
v části obce Zlatá I, byla Odborem životního prostředí Městského úřadu Brandýs
nad Labem – Stará Boleslav, jako příslušného vodoprávního úřadu podle ustanovení §
104 a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon),
jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 zák. č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, v platném
znění (dále jen stavební zákon), a podle
ustanovení § 26 odst. 2) zákona o vodovodech a kanalizacích, obci Zlatá, se sídlem
Zlatá 7, 250 83 Škvorec, IČ: 00 47 21 31, CZ
NACE: 84110 dle ust. § 22 odst. 2) zákona
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, uložena povinnost veřejné služby,
a to provozování vodovodu pro veřejnou
potřebu ve vlastnictví společnosti DAVADA exim s.r.o., se sídlem Nerudova 209/10,
Praha 1 – Malá Strana, IČ: 06927734. Jedná
se o SO 04 Vodovod v k.ú. Zlatá, tj. vodovodní řady PE 160x9,5 mm v délce 145,1 m,
PE 110x6,6 mm v délce 1696,8 m, PE90x5,4
mm v délce 687,6 m a IPE 63x3,8 mm. Toto
vodní dílo bylo uvedeno do trvalého pro-

vozu kolaudačním rozhodnutím, které vydal
MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav dne
10.4.2007 pod č.j. 100/16160/2006.
Povinnost veřejné služby byla uložena
počínaje dnem 11. května 2020 na dobu 12
měsíců.
O uložení veřejné služby jsme požádali,
abychom mohli řádně dodávat pitnou vodu
všem obyvatelům naší obce. Jako „provozovatel“ bude obec zajišťovat provoz, údržbu,
opravy a současně vybírat platby za dodávku
pitné vody. V souvislosti s tím bude vytvořena nová kalkulace vodného. V kalkulaci nedojde ke změně ceny vodného pro konečné
odběratele v části Zlatá I. V nové kalkulaci
bude zvýšena cena vodného u vodovodu ve
vlastnictví obce (ve staré části) na přibližně
35,- Kč/m3. Rozdíl v cenách vodného v obou
částech obce je vynucen tím, že vodovod ve
staré části obce je v našem majetku a vodovod v části Zlatá I prozatím provozujeme
v rámci veřejné služby. Na vodovodu budou
postupně opravovány jeho závady a v brzké
době dojde k revizi a opravám přípojek pro
možnost řádného účtování vodného i stočného.

Pavel Rak
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Participativní rozpočet středočeského
kraje – Fitnes stezka Zlatá
hat, chodit na procházky, venčit psy, jezdit
na kole, ale chybí nám v naší obci prostor pro
udržování nebo zdokonalování fyzické zdatnosti a rozvoj duševních schopností. Plánujeme vybudovat cca 8 zastávek podél cesty
s posilovacími a cvičebními prvky. V další
etapě, kterou budeme realizovat brigádnicky - svépomocí, mezi ně nainstalujeme

Podali jsme přihlášku a jsme mezi projekty,
které postoupily do hlasování o podpoře.
Záměrem našeho projektu je vybudování přírodní posilovny – Fitnes stezky – na
cestě k lesu. Sportoviště, které vznikne
podél cesty k dětskému hřišti, budou moci
využívat nejenom obyvatelé obce Zlatá, ale
i řada dalších aktivních návštěvníků z okolí
naší obce. Po cestě dnes sice můžeme bě-

Kontejner na
velkoobjemový
odpad
Ve středu 29. dubna 2020 byl přistaven
kontejner na velkoobjemový odpad.
Kontejner byl přistaven v 9:30 a už před
13. hodinou byl plný. Je vidět, že o tuto
službu obce byl veliký zájem. Obecní
úřad proto rozhodl zajistit ještě další
termín přistavení kontejneru pro obyvatele naší obce. Tentokrát to byl víkend
23. a 24. května, kdy byl nejen přistaven
velkoobjemový kontejner „u Křížku“,
ale také určeno místo pro elektroodpad a nebezpečný odpad. Jinak je pro
elektro nebo bio odpad možné využívat
průběžně sběrný dvůr v Úvalech. Pro
občany s trvalým pobytem ve Zlaté je to
zdarma.

Standa Novotný

informační a vzdělávací interaktivní prvky pro menší děti. Na
tom spolupracujeme
s paní starostkou městyse Škvorec a o interaktivní stezce pro děti Vás budeme informovat.
V této fázi projektu je důležité získat podporu hlasováním na stránkách středočeského kraje. Náš projekt je na stránce, ke které
Vás navede QR kód. Nebo můžete zadat: https://mujkraj.kr-stredocesky.cz/galerie-projektu a vybrat si oblast Brandýs nad Labem,
zde je náš projekt podrobně popsán. V sekci
HLASOVÁNÍ (https://mujkraj.kr-stredocesky.cz/hlasovani) mu, prosíme, pošlete své 2
kladné hlasy. V naší kategorii (obec do 500
obyvatel) jsou přihlášené 4 projekty. Realizován bude jen jeden, vítězný. Další informace
jsou i na https://facebook.com/obeczlata
Děkujeme za Vaše hlasy.

Pavel Rak a Standa Novotný

Pěší výlet do Škvorecké obory

Už při výletu v roce 2018 jsme si prošli severní část Úvalské naučné stezky. Tehdy
jsem avizoval, že zbytek necháme na jindy.
Letošní cíl tedy je – naučná stezka Škvoreckou oborou. Část naučné stezky kopíruje ještě další poznávací aktivita, kterou je
Včelí stezka. Původně byla vycházka plánovaná na 16.5, ale vzhledem k hygienickým
opatřením byla hromadná organizace této
aktivity zrušena. Můžete tento článek brát
jako pozvánku k individuálnímu rodinnému
výletu. Tím není vyloučeno, že si tuto trasu, třeba na podzim, nemůžeme společně
projít. :-) Trasa stezek prochází z větší části
zalesněnou krajinou podél potoka Výmola
a kolem řady přírodních zajímavostí. Uvidíte rybník Fabrák, zříceninu hradu Skara,
studánky i kamenný mostek. Prostřednictvím deseti stanovišť se seznámíte s chovem a životem včel u nás. Současně potkáte i 9 infotabulí Úvalské stezky.

Stejně jako v roce 2018 můžete startovat v 9:30 u autobusové zastávky ve Zlaté. Krátkou procházkou dojdete ke škole
v Třebohosticích. Na náměstí v Úvalech
(„start“ na mapě) vás od Třebohostické
školy odveze v 10:06 autobus 423 a volným krokem vyrazíte za poznáním. Trasa
je nenáročná, kromě stoupání ke hradu jen
s mírným převýšením. 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 423 jedoucí
zpět do Třebohostic.

Pavel Rak
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Kácení starých stromů
4. května byla za pomoci Sboru dobrovolných hasičů z Kostelce nad Černými lesy pokácena stará, dutá a nemocná lípa u Křížku. Že byl její stav natolik špatný, že vyžadoval pokácení
se potvrdilo, když bylo možné prohlédnout její dutý kmen. Usídlilo se v něm několik včelstev
a společnost jim dělalo několik vosích a sršních hnízd. Střed stromu byl úplně pryč. Na místě
staré lípy vyrostl nový vlajkový stožár. To umožní při slavnostních příležitostech vyvěsit nejen
státní vlaku jako doposud, ale i novou vlajku obce.

Standa Novotný

Někdo si zapůjčil
naší síť?

Nebyla ani nová ani profi. Udělali jsme jí ze
síťoviny na fotbalové branky... Vydržela nám
v loňském roce na hřišti 8 měsíců a pak si jí
někdo „vypůjčil“. Mezi 30. prosincem a Novým rokem si dal někdo tu práci a odmontoval napínáky s lankem a síť zmizela. Už
v minulosti zmizel stůl a jedna lavice. Udělali
jsme nové a lépe je zabetonovaly. Uděláme
si i novou síť a asi jí přivaříme? Sportu zdar
a nohejbalu zvlášť!

Standa Novotný

Co Víš -19

Hra v přírodě pro naše děti
Zavřené školy, zavřené firmy, omezený pohyb na veřejnosti. To byla realita druhé poloviny března. Ještě, že nám dovolili chodit
do práce, na nákupy a hlavně do přírody…
Pro zpříjemnění čekání na konec pandemie
jsme pro naše děti i jejich rodiče uspořádali
třídenní etapovou „bojovou“ hru v přírodě.
Hra začala ve středu 23. března. Do první
etapy se vydali opravdu zkušení zálesáci a sportovci, protože foukal nepříjemný
studený vítr, který prověřil fyzickou zdatnost malých capartů. Podali statečný výkon a splnily všechny úkoly prvního dne.
Bezchybně fungoval „rezervační systém“
na facebooku, který zaručil odstup mezi
rodinami 30 minut. Vzhledem k délce etapy (cca 45 minut) a jednosměrnému vedení trasy se nikdo s nikým reálně nepotkal.
V dalších dnech bylo počasí lepší a lepší.
Páteční etapa už byla ve znamení jarního
sluníčka. Postupně děti splnily 19 úkolů
a výsledky si zapisovaly do hrací karty. Vítězem byl každý, kdo lehce unaven dorazil
do cíle. Děkujeme všem výletníkům za dodržení startovních časů, které byly zárukou

izolace rodin při pobytu v přírodě. Pokud
budete chtít, můžeme si podobnou hru zahrát 5. září v rámci akce „Setkání generací“.

Pavel Rak a Standa Novotný

Příprava veřejného projednání Územního plánu
Opatření vydaná v souvislosti s COVID-19 nezastavila práce na návrhu Územního plánu obce. Práce na zadání byly ukončené a v polovině
května jsem vydal pokyn k tisku. Zpracovatel v tuto chvíli distribuuje vytištěný návrh zadání Územního plánu pro druhé opakované veřejné
projednání pořizovateli. Obec jeden výtisk obdržela 25. května. Pořizovatel veřejnou vyhláškou stanovil datum opakovaného veřejného
projednání na 8. 7. 2020. Od 16 hodin budou v pohostinství U Hasičů k dispozici zástupci projektanta, pořizovatele a obce, kteří Vám
představí Upravený návrh územního plánu pro třetí veřejné projednání (druhé opakované). 
Luboš Přibyl
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Zimní stadion – sezóna druhá
2. prosince 2019 byla svolána první brigáda
ke zprovoznění druhé sezóny „zimního stadionu“. Předcházelo tomu upravení pozemku pod ledovou plochou. Loňské napouštění
nám totiž ukázalo, že podklad nebyl úplně „ve
váze“ a to mělo dva vážné následky. Na dolním
konci bylo potřeba až 30cm vody, což prodlu-

žovalo výrobu ledu. Na horním konci pak bylo
vody sotva 5cm. A než voda úplně promrzla,
tak nám nějaký nedočkavec bruslemi pořezal podkladovou fólii. S tímto poučením jsme
nechali bagrem plochu více srovnat. V polovině prosince jsme na hliněnou pláň nainstalovali nové hrazení. Další brigádička byla 15.
12. 2019. To už zima klepala na dveře, proto
jsme natáhli fólii a začali napouštět první várku vody. No, a pak už jsme čekali, až ta zimní
královna přičaruje led. Čekali, čekali, ale neu-

míme poručit dešti, větru. K našemu zklamání
se mrazivá zima nekonala. Nepostihlo to jen
náš zimák, ale i všechny rybníky v okolí. Škoda,
ale zase jsme získali další zkušenosti. Poslední brigádu jsme svolali na 16. května. To jsme
plochu zbavili plevele, natáhli fólii a pořádně jí
zatížili, aby nám ji vítr neodvál. Na začátku příští zimy na ní položíme novou fólii a budeme
čekat, čekat…. Snad se naplní rčení: „Do třetice všeho dobrého“.

Standa Novotný

Dražba dřeva a herních prvků
Dne 1. února 2020 se konala historicky první veřejná, dobrovolná
a společná dražba. Dražebníkem byla obec Zlatá a „místem činu“
bylo pohostinství U Hasičů. Předmětem dražby byla dřevní hmota
z poraženého jasanu při stavbě chodníku a vyřazené prvky dětského hřiště. Odhadnutá cena dřevní hmoty byla stanovena na 1500 Kč
a použitých demontovaných herních prvků 300 Kč. Odhadnutá cena
byla současně cenou vyvolávací, minimální příhoz byl stanoven na
100 Kč. Účastníci dražby složili k rukám dražebníka dražební jistotu

ve výši 200 Kč a dražba mohla úderem 14. hodiny začít. Jako první
se dražilo dřevo z pokáceného stromu. Přihlásil se jeden zájemce.
Dá někdo víc? Poprvé, podruhé, potřetí. Dřevo vydražil pán v první
řadě... A podobný průběh měla i druhá dražba. Zrušené herní prvky
ze starého dětského hřiště přiklepnul licitátor také jedinému zájemci za vyvolávací cenu. Ve 14:20 bylo dílo dokonáno a mohly začít
přípravy na následné veřejné zasedání zastupitelstva.

Standa Novotný
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Wi-Fi v obci

Naše děti ve školkách
Sibřina a Květnice

V posledních dnech proběhlo poptávkové řízení na výběr dodavatele na veřejnou
Wi-Fi v naší obci. Došlé nabídky na realizaci
jsou nyní vyhodnoceny a na nejbližším veřejném zasedání zastupitelstva by měla být
nejvýhodnější nabídka odsouhlasena zastupitelstvem. Poté proběhne do dvou měsíců
realizace projektu. Veřejná Wi-Fi síť je navržena na všech obecních budovách. Hodnocena byla rychlost datového propojení mezi
jednotlivými objekty a provozní náklady po
dobu udržitelnosti projektu. Zároveň musí
nabízená technologie splnit přísné technické
požadavky na celý systém. Obec po realizaci tak získá co nejrychlejší datové propojení
obecních objektů s téměř nulovými provozními náklady. Předpokládáme budoucí využití
sítě třeba na kamerový systém na hlídání pořádku u kontejnerů, nebo na připojení radarů
měření rychlosti a jeho případné rozšíření.

Martin Mezihorák

Jak jsem již zmiňoval na posledních veřejných zasedáních zastupitelstva, i jak jste si mohli
všimnout na úředních deskách, byl organizován zápis dětí do mateřských škol v obcích Sibřina
a Květnice. Dle informací starostů obou obcí bylo zapsáno do školky v Květnici 8 dětí a v Sibřině 6. Smlouvu s obcí Sibřina už máme oboustranně podepsanou delší dobu. V poslední době
se množí dotazy na smlouvu s obcí Květnice. Naše zastupitelstvo schválilo smlouvu svým
usnesením číslo 58/11/2020 dne 29. února. Z veřejně dostupných informací na webu obce
Květnice je zřejmé, že na zasedání jejich zastupitelstva se smlouva dostane až nyní, konkrétně
27. května. Věřím, že jí zastupitelé obce Květnice schválí, a nic nebude bránit tomu, aby 1. září
naše děti začaly navštěvovat jejich novou školku.

Luboš Přibyl

Popelnice na kuchyňský olej
U kontejnerů na tříděný odpad ve Zlaté I je
od nového roku umístěná nová nádoba na
OLEJ. Slouží ke sběru použitých jedlých olejů
a tuků. Do této nádoby můžete odkládat použité oleje např. fritovací a ztužené jedlé tuky.
Doma je střádejte do uzavíratelné nádoby
(PET lahve) a tu vhoďte do sběrné nádoby.
V žádném případě tam, prosím, nedávejte
motorové, tlumičové, převodové a jiné průmyslové olej, maziva a další kapaliny. Zatím
máme nasmlouvaný pravidelný svoz 1x za
měsíc u společnosti FCC Česká republika
s.r.o. Bude nás to stát cca tisíc korun ročně.
Pokud se tento sběr osvědčí, můžeme přidat
podobnou nádobu na další stanoviště kontejnerů, například do návsi.

Standa Novotný a Pavel Rak

Nohejbal
Zveme Vás na další ročník nohejbalového turnaje pro neregistrované hráče, který se
uskuteční díky organizátorům z nedaleké třebohostické osady Old Wanderers, obdobně
jako v loňském roce, dne 5. 7. 2020. Pokud byste měli zájem si s námi za obec zahrát, neváhejte se přihlásit. Věřím, že můžeme obec reprezentovat stejně důstojně jako „Zlaté
kecky“ v roce 2018 .

Martin Mezihorák
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Únorová vichřice Sabina Radar
nebyla bez následků

Na sloup veřejného osvětlení u Křížku
byl 13. 3. 2020 nově instalován radar
monitorující rychlost. Jedná se o instalování radaru, který byl dlouhá léta namontován na dřevěném sloupu veřejného osvětlení nad hasičskou zbrojnicí.
Protože se připravuje výměna provizorních dřevěných sloupů za kovové, byl
instalování na nový ocelový sloup. Na
delší dobu by to tak měl být již poslední
přesun tohoto radaru.

Martin Mezihorák

I naší obcí se prohnala 10. února vichřice Sabina. Naštěstí ušetřila naše domy, garáže,
stodoly a jiná stavení. Za oběť jí padla jedna
bříza na cestě k lesu a také zrcadlo na křižovatce v centru obce. Strom na cestě k lesu
rozřezali naši dobrovolní hasiči a nové zrcadlo
zajistil pan starosta cestou SÚS. Začátkem
března už jsme měli zbrusu nové zrcadlo.

Standa Novotný

Tržnice Pošembeří otvírá i pro vás !

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.

I u nás v MAS Region Pošembeří se snažíme reagovat na situaci s pandemií COVID-19
v naší zemi a rádi bychom podpořili místní ekonomiku, zejména podporou nákupu výrobků a služeb od českých výrobců. Ke konci dubna 2020 jsme zahájili kampaň na podporu
malých a středních podnikatelů v území formou bezplatné on-line inzerce na http://trzniceposemberi.cz/, kde je možné sdílet informace a prezentovat nabídku služeb a výrobků z regionu Pošembeří a blízkého okolí. Záměrem je podpoření lokálních producentů
a služeb a propojení nabídky a poptávky v regionu. Na webových stránkách pracujeme
a první příspěvky jsou již k dispozici.
Příspěvek si můžete vložit i sami, my jej schválíme, případně upravíme a následně zveřejníme. Pokud něco vyrábíte nebo poskytujete služby, tak neváhejte a kontaktujte
nás. Pokud někoho takového znáte, prosíme, řekněte mu o nás. Inzerentovi v on-line
„Tržnici Pošembeří“ nabízíme zároveň možnost se zdarma účastnit v Českobrodské tržnici, která bude od konce května opět otevřena v Českém Brodě. Připravujeme ve spolupráci s Městem Úvaly rovněž bezplatnou účast producentů lokálních výrobků z Pošembeří na trzích v Úvalech.
Zároveň je možné v každé naší obci v Pošembeří, tedy i u vás, spatřit informační leták
s názvem „POŠEMBEŘÍ SOBĚ!“.
Region Pošembeří o.p.s.

www.posemberi.cz

