Občasný informační zpravodaj obce Zlatá

Zima 2019/2020

8. června se konal dětský den. Hlavním
bodem programu bylo vítání občánků.
Obrázky z této krásné akce jsou na
stranách 14–15.

Brambory, česnek, majoránka, sůl, sádlo.....je potřeba více k vítězství v soutěži
o nejlepší bramborák? To se dočtete na
straně 13.

Hasiči měli na konci listopadu napilno.
Připravovali stromek ke slavnostnímu
rozsvícení. Ale hlavní jarní akcí našich
hasičů bylo okresní kolo v požárním
sportu. Jak naši obec reprezentovali? To
se dozvíte na straně 10.

Největší investiční akcí posledních let
byla rekonstrukce a výstavba chodníku
podél hlavní silnice. Jak tato stavba
probíhala a co jí předcházelo se dozvíte
na straně 4.

Pravidelnou jarní akcí v naší obci je už
několik let pálení čarodějnic. Článek
nejen o opékání buřtů je na straně 11.
Na straně 11 jsou pro Vás zajímavosti
z našeho bezprostředního okolí. Že
máme za humny bývalé starověké
hradiště, se mohli účastníci jarního
výletu přesvědčit na vlastní oči.

Stačí vítr, posekané pole, draci a o zábavu je
postaráno. V polovině října byla Drakiáda,
kdo jste ji nestihl, můžete se podrobnosti
dozvědět z článku na straně 16.

V polovině dubna proběhla tradiční jarní
brigáda. Úklid zimního stadionu i sběr
odpadků zabral celé dopoledne.
Reportáž najdete na straně 9.
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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych se s nastávajícím koncem
tohoto roku zamyslel nad tím, co nám uplynulé období dalo a vzalo.
Z mého pohledu bezesporu největší událostí byly opakované volby do zastupitelstva naší obce. Vzhledem k tomu, že obě
kandidující sdružení měla téměř identický
volební program, předpokládám, že hlavním
důvodem proč k nim došlo, byla vleklost celého procesu přechodu majetku původního
developera na jeho věřitele a s tím spojený
pocit nejistoty. Ano, situace byla opravdu
mimořádně náročná a zorientovat se v ní
nebylo vůbec jednoduché. Nedivím se, že
mnoho z Vás si řeklo, že když „ti staří“ v ničem nepokročili, dáte šanci novým, se kterými se snad celý proces urychlí. Realita je
však taková, že mnohé soudní spory v naší
republice trvají velmi dlouho, jednání bývají
komplikovaná, a proto nebylo v našich silách
tento proces nějak zásadně urychlit. Věřte,
že i pro nás byla tato situace velmi nepříjemná. Dělali jsme, a nadále děláme, vše pro to,
aby se otázka sítí dořešila ke spokojenosti
nás všech.
Jsme tedy v období po opakovaných volbách. Pevně věřím, že toto volební období
bude delší než předešlé, a že my, zástupci
obou hnutí v zastupitelstvu, nakonec najdeme společný jazyk a projevíme oboustranně
dostatek dobré vůle ke vzájemné spolupráci.
Na dvou veřejných zasedáních jste mohli vidět, že jsme zatím nebyli schopni se domluvit
na obsazení jednotlivých funkcí v zastupitelstvu a ve výborech. Osobně mě to velmi mrzí,
nicméně Vás chci ujistit, že činnost zastupitelstva obce tím není narušena a nadále pro
Vás pracujeme.
Pokračujeme v započatých projektech
v souladu s volebním programem. V tuto
chvíli, bohužel, bez aktivní účasti nových
zastupitelů, kteří se na práci zastupitelstva
podílejí pouze v oblasti připomínkové a kontrolní činnosti. Věřím, že si naši kolegové vše
promyslí a postupně se zapojí i do konkrétní
práce v zastupitelstvu tak, abychom společně pracovali na započatých projektech.
Jaké projekty realizujeme?
Dokončili jsme první větší investiční akci
z našeho volebního programu – stavbu chodníku, který propojuje všechny tři části naší
obce. Na této stavbě jsme si ověřili, že umíme řídit i větší investiční akce, jsme schopni
získat finanční prostředky z dotačních fondů a dokážeme operativně řešit i problémy
vzniklé v souvislosti se stavbou. O celé této
investici se více rozepisovat nechci, protože
jsme Vás již podrobně informovali na veřejném zasedání a je tomuto tématu věnován
také samostatný článek v tomto zpravodaji.
S radostí vám mohu sdělit, že průběh výstavby odpovídal harmonogramu, a že stavba
byla k 30. listopadu dokončena. Po kolaudaci

stavby vás samozřejmě seznámíme s jejím
celkovým finančním vyhodnocením.
Souběžně s výstavbou chodníku realizujeme dokončení akce rekonstrukce a výstavby veřejného osvětlení. Tato akce byla
vzhledem ke kolizi s výstavbou chodníku
rozdělena na dvě etapy. V první etapě šlo
o kabelové rozvody se zabezpečením provizorního osvětlení, je hotová. Ve druhé etapě
půjde o dokončení osvětlení instalací nových
stožárů veřejného osvětlení. Ukončení této
akce předpokládáme v první polovině příštího roku.

A jsem rád, že vám mohu oznámit, že
jsme připraveni na zahájení doposud největší investiční akce v historii naší obce. Na
jaře příštího roku by měla začít rekonstrukce vodárny. Tolik diskutovaná…. kdy předchozímu zastupitelstvu, tedy zbytku, který
vytrval, byly nejprve vytýkány kroky, kterými
údajně byla rekonstrukce zdržována, či dokonce zastavena. Nyní se objevuje opačná
kritika, že jsme byli při získávání dotace moc
rychlí... Zastupitelstvo jen znovu pečlivě
ověřovalo, jakou zvolit nejvhodnější technologii úpravy vody v naší obci, kde, jak víme,
voda z vrtů se vyznačuje značnou tvrdostí.
Rozhodnutí, i na základě dalších rozborů,
bylo jasné – technologie reverzní osmózy.
Proč jsme se rozhodli pro tuto variantu?
Hlavně proto, že z průzkumů, které byly
provedeny vyplývá, že pro naši vodárnu jsou
použitelné v zásadě pouze dvě technologie.
Na reverzní osmózu byl zpracován projekt,
a tím pádem i logicky požádáno o dotaci na
tuto technologii změkčování vody. Druhá

technologie se nazývá iontoměniče – zde
je zásadním nosným médiem procesu sůl.
Avšak likvidace zbytkového solného roztoku
by byla doprovázena tak vysokými náklady
na likvidaci solanky (její odvoz cisternami),
že je v našich podmínkách nerealizovatelná.
Alternativa vypouštění této slané vody do
vodoteče není povolena odborem životního prostředí obce s rozšířenou působností.
Proto mě udivují některé připomínky a volání
k opětovné revizi schválené technologie. Ze
současné analýzy zpracované inženýrem na
vodohospodářské stavby vyplývá, že ani vypouštění solanky přes ČOV nesníží koncentraci soli na povolitelnou hodnotu. Rád bych
upozornil, že požadovaná revize by odsunula rekonstrukci vodárny o několik dalších
let, a to si jistě nikdo z nás nepřeje. Věřte, že
cesta od záměru přes projekt až po získání
dotace je opravdu dlouhý a složitý proces.
Zkoumat lze neustále cokoli, a proto znovu
opakuji: pro naše potřeby existují pouze dvě
použitelné technologie a z nich jsme vybrali
tu, která je v našich podmínkách vhodnější
a hlavně realizovatelná. V žádném případě
se nebráníme otázku použité technologie
změkčování vody ještě jednou posoudit na
základě aktuálních stanovisek odborných
orgánů, ekonomických analýz investičních
i provozních nákladů, zkušeností sousedních obcí s tou či onou technologií nebo
s ohledem na pokrok ve vývoji nových technologií. Věřím, že nám všem jde o to, abychom co nejdříve s rekonstrukcí vodárny začali a nebudeme do nekonečna revidovat již
revidované… Budova si opravu jistě zaslouží
a jen dodám, že diskuze z posledních týdnů
se týká jen tvrdosti vody. Ostatní parametry naší vody plně vyhovují normě na pitnou
vodu. Tedy technologie čerpání a jímání
vody, její dezinfekce, filtry na odstraňování
železa či manganu a další komponenty není
důvod měnit.
Vydání Územního plánu, které bohužel
nabralo více jak půlroční zpoždění díky volbám, spěje k jarnímu opětovnému veřejnému projednání a následnému schválení.
Jsem přesvědčen, že tentokrát se budeme
všichni maximálně snažit, aby nedošlo k dalším průtahům a územní plán mohl být vydán
v avizovaném termínu.
Dále bych vás chtěl informovat, že svazková škola v Úvalech, která nám zajistí místa
pro naše školáky, překonává poslední překážky před vydáním Územního rozhodnutí
a doufejme, že termín plánovaného otevření
v září 2022 se podaří. Stejně tak nově stavěná mateřská škola v Květnici, která by měla
řešit problémy s umístěním dětí do předškolních zařízení v našem regionu. Zahájili
jsme jednání o umisťování dětí z naší obce
do této školky a věříme, že budou úspěšná.
Doufám, že jak škola v Úvalech, tak školka
v Květnici ulehčí situaci a zpříjemní život rodinám s malými dětmi v naší obci.

Podařilo se nám získat dotaci na zavedení
kvalitního bezdrátového internetu do naší
obce a v současné době hledáme spolehlivého dodavatele, který by tuto investiční akci
byl schopen za přijatelných finančních podmínek realizovat.
Zastupitelstvo dále pokračuje v jednáních
o koupi infrastruktury. Tato jednání pokročila do návrhu smluvních vztahů, podrobnější
informace jsme Vám poskytli na posledním
veřejném zasedání.
Jako každým rokem i letos jsme uspořádali tradiční podzimní akce – Drakiádu, Soutěž o nejlepší bramborák čí rozsvícení vánočního stromu. Všem, kteří se na organizaci
těchto akcí podíleli, děkuji.
Snažíme se zjednodušit a zpříjemnit vaši
komunikaci s vedením obce, a proto jsme doplnili naše webové stránky o možnost přímé
komunikace (FAQ). Vytvořili jsme také stránku obce na facebooku tak, abychom vyhověli
vašim požadavkům a „šli s trendem doby“.

Co dodat na závěr?
Když se zamyslím nad tím, co nám uplynulý
rok dal a vzal, tak na straně pozitiv jsem rád,
že se nám, i přes opravdu složitou situaci,
v mnoha ohledech dařilo a daří plnit volební
plán. Hotové chodníky, připravené osvětlení, dotace na rekonstrukci vodárny, pozitivní
posuny v majetkových záležitostech souvisejících s původním developerem a věřiteli,
připravený územní plán, přidělené dotace
na internet, stavba školky a školy, která uleví
i našim rodinám s dětmi, pokračování jednání
o koupi infrastruktury…to mě opravdu těší.
Na straně druhé se nám ještě nepodařilo
v rámci zastupitelstva najít „společný jazyk“
a navázat reálnou spolupráci mezi oběma
sdruženími. Ano, vím, že pro některé lidi
můžeme my, „staré“ zastupitelstvo, působit
dojmem starých struktur. Nicméně Vy, voliči,
jste nám dali opětovně svůj mandát a já chci,
abychom své předvolební sliby plnili. Pokud

se máme jako obec vyvíjet, je potřeba, abychom „zakopali válečnou sekeru“, a aby každý z nás přispěl svým dílem k tomu, abychom
pro obec a občany udělali maximum možného. Doba skutečně není jednoduchá a je zbytečné si ji ještě komplikovat. Proto bychom
měli při řešení problémů obce táhnout za
jeden provaz, je to naše zodpovědnost a slib,
který jsme dali svým voličům. A já osobně
chci svému slovu dostát.
A tak jako jsou jednotlivé části obce dnes
propojeny novým chodníkem, přál bych si,
aby byla obě sdružení v zastupitelstvu propojena vědomím své zodpovědnosti a vzájemnou spoluprací. A protože vánoce jsou
již opravdu za dveřmi, přeji Vám, všem občanům naší zlaté obce, krásné, ničím nerušené
svátky, plné pohody, klidu a lásky. Pevně věřím, že nastávající rok bude pro nás všechny
rokem klidnějším a spokojenějším. Ve všech
ohledech.

Luboš Přibyl, starosta obce Zlatá

Volby do obecního zastupitelstva
Pro většinu z Vás bylo hlasování 14.9.2019
o nových zastupitelích spojeno s hezkou
sobotní procházkou nebo krátkou zastávkou na cestě do práce, přírody, na nákupy
nebo k návštěvě příbuzných či známých.
Volbám jste tak „obětovali“ několik minut,
možná ½ hodiny. Chtěl bych touto cestou poděkovat paním Janě Smutné, Janě
Horké a Martině Zamrazilové za jejich
práci. Začínaly svoji „šichtu“ v 6:40 a úřad
opouštěly krátce po půlnoci. A nebylo to
jen těchto více než 17 hodin strávených
za stolečkem volební komise. Dva týdny

voleb. Během celého dne s nadhledem a v klidu řešily případné dotazy a připomínky voličů, trpělivě vysvětlovaly způsob hlasování
a milým úsměvem Vás vítali a přáním hezkého víkendu se s Vámi loučily. A nebylo to úplně jednoduché. Když GRAF
se již v 7:30 objevila ve
Volební účast v jednotlivých hodinách

před volbami bylo první zasedání
volební komise, na kterém složily
slib. Týden před volbami proběhlo
školení a přezkoušení pracovnicemi nadřízené obce a Českého
statistického úřadu. V pátek před
volbami uklidily obecní úřad a připravily jeho květinovou výzdobu,
které si mnozí z Vás všimli. Poděkovat jim chci i za hladký průběh

Opakované volby do zastupiteklstva obce Zlatá
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dveřích redakce zpravodajství ČT24 a jala
se připravit v 8:06 přímý vstup do ranního
zpravodajství, na klidu to nikomu nepřidalo. Když po několika kamerových zkouškách bylo vše nachystáno, ukázalo se, že
na obecním úřadě není dostatečně rychlé
datové připojení a bylo po přímém
vstupu. Natočili si tedy reportáž
a zhruba po hodině naši obec opustili. Dopoledne se objevila i kontrola
z krajského úřadu a do třetice přijeli
odpoledne také redaktoři zpravodajství FTV Prima. Všechny výše
uvedené návštěvy volební komise
zvládla „bez ztráty kytičky“. Jsem
rád, že jsem mohl mít takové šikovné dámy ve svém týmu a ještě jednou jim děkuji.

Stanislav Novotný
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Nový chodník ... už je to uděláno, už je to hotovo...
ná zeď s ohledem na obavy obyvatel o statiku
domu, každý vjezd do nemovitosti představoval soubor problémů, opravovala se propadlá kanalizace, komplikací byla také blízkost kabelů ČEZu, nutnost pokácet vzrostlý
strom, přechod mostu musela schválit SUS,
jenom dočasné přemístění zastávky PID 329
bylo řešeno na ROPIDu s pěti lidmi na několika odborech. Důležitá byla koordinace prací s přípravou nového VO, elektrikáři museli
udržovat vždy pár desítek metrů náskok před
dlaždiči. Nedílnou součástí akce byla i administrace stavby pro IROP.
A na závěr několik čísel a datumů:
– zahájení stavby 9. 9. 2019
– ukončení stavby 29. 11. 2019
– celková cena cca 3 mil. Kč
– dotace cca 2, 5 mil. Kč

Infrastruktura v obci
V této době vrcholí úsilí o získání důležitých
částí infrastruktury obce. Na tomto úkolu
pracujeme více než rok a snažíme se o nákup
těchto staveby a pozemků:
• č istírna odpadních vod na st. pozemku č.
216 a p. č. 203/30
• k analizace, vodovod a plynovod v pozemcích p. č. 203/36 a 203/62 (Zlatá 1)
• s tavba pozemní komunikace na
pozemcích p. č. 203/36, 203/62 a 169/10
(Zlatá 1)
•p
 ozemky p. č. 235/1 a další pro stavbu
pozemních komunikací (Zlatá 3)
• s tavba páteřního rozvodu sítí
v komunikaci II/101
• s tavba rozvodu sítí v pozemcích
p. č. 235/1 a dalších (Zlatá 3)
Souběžně s nákupem je řešena příprava dokončení zakoupených staveb. První na řadě

je páteřní síť spojující celou obec. Proběhla
příprava souvisejících dokumentů, jako např.
aktualizace plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje, revize majetkové provozní evidence vodovodů a kanalizací
Ministerstva Zemědělství a dalších. Projektant připravil podklady pro výběrové řízení
na dodavatele stavby a byly osloveny firmy
zabývající se administrováním dotací. Nákup
je ovšem pouze první krok. V seznamu vidíte,
že kromě čistírny a sítí ve Zlaté 1 jsou ostatní položky pouze stavbami. A ty bude třeba
dostavět a zkolaudovat. Některé zčásti, např.
komunikace ve Zlaté 1 a některé zcela, např.
páteřní rozvod v komunikaci II/101. Odklad
nákupu, způsobený oslabením zastupitelstva
předčasnými volbami, bohužel, způsobil roční odklad možnosti získat dotaci na výstavbu
páteřního rozvodu od Státního fondu životního prostředí. Úřední postupy a především
pravidla pro výběrová řízení zaberou spoustu

času. Přes vědomí zdržení neztrácíme další
drahocenný čas a všechny potřebné kroky postupně plníme. Kromě toho hledáme
i další dotační možnosti. Ty se bohužel příliš
nenabízí a některé výzvy mají různá omezení.
Např. výzva Středočeského kraje je omezena
max. výší příspěvku 2 mil. Kč, což je pro nás
příliš málo.
Stavba páteřního rozvodu má platné stavební povolení, stavba rozvodů ve Zlaté 3 je
bohužel bez platného povolení. Po jejich zakoupení se staneme stavebníkem a příslušná
povolení budeme muset získat. Cesty, jak
toho dosáhnout, už známe.
Zbývá ještě získat plynovod a splaškovou
kanalizaci a vodovod ve Zlaté 1. První dvě
zajistíme z konkursního řízení zkrachovalého developera ve spolupráci s konkursním
správcem a věřitelským výborem. Na získání
vodovodu také pracujeme. Související dohody již byly učiněny. 
Pavel Rak

„Zlatá“ Kronika
V pátek 29.11.2019 byla dokončena rekonstrukce a dostavba druhé části chodníku
navazujícího u Křížku na první etapu. Celková délka nově vydlážděného chodníku je
547 m, při průměrné šířce 2 metry je to více
jak 1000m2 dlažby. Proces výstavby nebyl
úplně jednoduchý. Pro Vaši informaci začátek procesu, tedy získávání stanovisek pro
stavebního povolení, se datuje říjnem 2016.
Dne 10.4.2017 bylo zahájeno stavební řízení
a koncem září bylo vydáno územní rozhodnutí. A konečně 26.2.2018 bylo vydáno stavební
povolení. Získat tedy potřebné „papíry“ trvalo 17 měsíců. Současně s přípravou stavby

probíhala i příprava žádosti o dotaci. Na začátku roku 2019 byla přípravena žádost na
SFDI, ale vzhledem k přísným pravidlům SFDI
byla podána žádost i na výzvu IROP 53 v rámci MAS Pošembeří. Jelikož naše žádost byla
dobře připravená a podali jsme jí jako první,
17.5. 2019 jsme dotaci dostali přidělenou.
Toliko povolení a dotace.
Sehnat dodavatele stavby nebylo také vůbec jednoduché. K podání nabídky bylo osloveno 7 firem, proběhla dvě výběrová řízení,
ze kterých vzešel jako vítěz Freundostav (Renata Freundová, Plaňany). Ani vlastní výstavba neprobíhala úplně hladce - řešila se opěr-

Přesná čísla budou k dispozici po kolaudaci a konečném vyúčtování na webových
stránkach obce.
Stanislav Novotný

Dne 23. 12. 2018 jsem byla na zasedání zastupitelstva obce Zlatá navržena p.
Kristýnou Hroníkovou na pozici kronikářky obce Zlatá. Zastupitelstvo tento návrh jednomyslně schválilo. Má rodina žije
v obci již po několik generací. Myslím, že je
velmi důležité uchovat zásadní, ale i zdánlivě zcela nevýznamné události pro příští
generace. Ve Zlaté nebyla nalezena žádná kronika z minulých dob. Vím, že jeden
občan psal jakési neoficiální záznamy událostí, ale jeho potomci si nepřejí tyto soukromé zápisky zveřejnit. Můj úkol je tedy
založit kroniku od první písemné zmínky
o vzniku obce. Historie naší obce je popsá-

na v několika málo úsecích různých období.
Tyto události vyhledal a zpracoval p. Jan Psota (historik, spisovatel a autor několika kronik okolních obcí) pro obec v roce 2007, kdy
Zlatá slavila 650 let od první písemné zmínky o obci. Důležitým mezníkem v novodobé
historii naší obce je rok 1990, kdy se Zlatá,
jako první obec v republice osamostatnila od
své střediskové obce (od Škvorce). Další neméně významnou událostí je příchod developera společnosti Promising Union, s.r.o. do
obce v roce 2004. V kronice se budu snažit
zcela objektivně a věcně popsat tyto a jiné
důležité události a tradice v historii Zlaté až
do konce roku 2018 včetně údajů o počtu

obyvatel apod. Od 1. 1. 2019 provedu roční
zápis událostí. Dle zák. č. 132/2006 O kronikách obcí jsem povinna koncept kroniky
předložit zastupitelstvu obce a počkat na
jeho schválení. Poté bude teprve zápis oficiální. Obec Zlatá již v minulosti zakoupila
knihu o rozměrech 43x32x5 cm vázanou
v kůži s nápisem KRONIKA OBCE ZLATÁ.
Na závěr bych chtěla vyzvat vás, občany
Zlaté, zda by se mezi vámi nenašel někdo, kdo by mohl schválený zápis kroniky
přepsat krásným, čitelným písmem do již
zmíněné knihy. Mé písmo k tomu bohužel
není vhodné.
Michaela Petráčková
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Zimní stadion

Nový kontejner

V pátek 8. 11. 2019 začala příprava srovnáním
terénu pod vodárnou, kde chceme opět udělat ledovou plochu. Pomocí bagru se to podařilo lépe než loni. Instalace mantinelů a položení plachty nebude na takto srovnaném
terénu tak složité. Letošní finanční náklady na

Koncem prázdnin bylo dokončeno ohrazení kolem kontejnerů na odpad vedle
Hospody u Hasičů. Současně byl přidán
kontejner na kovový odpad a plechovky.
Protože máme rádi naší planetu a odpad,
včetně toho kovového, poctivě třídíme, byl
současně zkrácen interval vyvážení tohoto
kontejneru na 2x měsíčně.

Stanislav Novotný

Konec letiště ULSKVO
(CZ, 50.0477833N, 14.7069500E, 307.0 m)

Historie Zlatského letiště sahá do minulého
století. Pro potřeby práškování polí byla hojně využívána tato vzletová plocha umístěná
téměř na hranici našeho katastru směrem
na Dobročovice. Výhodou tohoto umístění
byla i původní příjezdová komunikace, kterou
zajišťovala stará formanská cesta, původní
spojnice Třebohostic a Dobročovic. Po omezování práškovacích letadel a s příchodem
modernějších metod zemědělství, travnatou rovnou plochu dále využíval náš rodák,
legendární mistr klusáckého sportu pan
Šturc ze Zlaté, který plochu několik desetiletí udržoval a používal pro tréning svých koní,
o kterých se psalo i v zahraničí. V posledních
deseti letech tuto plochu využívali nadšenci
do modelářského sportu, kteří tuto plochu
udržovali a pravidelně pořádali brigády i pro
opravy příjezdové komunikace pod záštitou
LMK Úvaly. Zlatské letiště, vedené jako nouzová přistávací plocha na leteckých mapách
byla do letošního léta i hojně využívána pro
přistávání nejrůznějších menších motorových kluzáků. Nyní je ovšem tato dlouhá historie u konce, zemědělské stroje tuto travnatou plochu zaoraly a zrušily. Nám, kteří
tam vyrůstali nebo někdy byli, tak nezbývá,
než nést v našich vzpomínkách památku na
toto místo.

Martin Mezihorák

kluziště budou minimální. Plachtu na podklad
použijeme z loňska a těch pár děr, které tam
máme, se zalepí. Přidáme ještě jednu lampu
a tím bude kluziště večer lépe osvětleno. Na
stavbu mantinelů a položení plachty, bude
třeba více rukou, tak jsem infokanálem svolal
2. 12. dobrovolníky na pomoc. Přišli dva. Dal-

ší práce budou pokračovat 15. 12. položením
plachty a začneme napouštět vodu. Zbývá
jen doufat, že letošní prosinec a začátek roku
2020 bude více mrznout a děti si déle zabruslí.

Rozmary počasí
V kalendáři je datum 19. červen 2019. Pravda, je trochu zataženo a vypadá to na déšť. Co se
ale stane úderem 17. hodiny si uměl představit jen málo kdo. Přívalový déšť způsobí totální
zatopení kukuřičného pole nad obcí a voda se začne valit do obce. Zaplaví domy a zahrady
pod polem a „uličkou“ se vyvalí na hlavní ulici. Trvá to nekonečných zhruba 12 minut, ale
následky odstraňují postižení obyvatelé několik týdnů. Situaci bude řešit pan starosta jednáním s nájemcem polí nad obcí s cílem osadit na okraji pole pás s plodinou, která bude lépe
zadržovat dešťovou vodu.

Standa Novotný

Taky připravujeme něco pro dospělé bruslaře
i nebruslaře, ale to bude překvapení. Nebojte,
krasobruslení to nebude. :-)

Vašek Loučka
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Jarní brigáda 13. 4. 2019

Vítězství družstva hasičů
Čelákovice 2019

Dobrý den. Byl jsem znovu požádán, abych pár
řádky přispěl do Zlatského občasníku. V roce
2019 nemohu opomenout velký úspěch v požárním sportu na okresním kole dne 25. 5.
2019 v Čelákovicích. Družstvo mužů starších
reprezentovalo naší obec ve složení: strojník
– Luboš Přibyl, koš – Jiří Lindner, střed savic
– Jiří Sartory, rozdělovač – Martin Mezihorák,
spoje B – Rostislav Přibyl, proudař – Jan Přibyl, proudař – Kristián Hrabica, proudař – Jiří
Lindner ml. V hasičské královské disciplíně
(požární útok ), jsme časem 32,51 sekund obsadili v naší kategorii první místo.
Pro představu, co je potřeba vše za tento
čas stihnout:

Po odnesení stroje předešlého týmu se
spustí časomíra (5 minut je limit na celé provedení útoku), od spuštění se smí jít daný tým
chystat na základnu. Pak začínají soutěžící
s chystáním všeho potřebného na základně.
Po ukončení přípravy rozhodčí zkontroluje,
zda jsou splněny všechny požadavky (zuby
spojek hadic se nesmí dotýkat, žádný z předmětů nesmí přesahovat základnu s výjimkou
savic apod.) a pokud je vše v pořádku, zdvihne bílý praporek a soutěžící se přesouvají na
startovní čáru.
Po výstřelu, nebo jiném zvukovém signálu, vybíhají směrem k základně, kde strojník
našroubuje jednu savici na stroj. Mezitím

MS v hokeji 2019
Píše se 25. květen 2019. Jen několik vyvolených mohlo odjet na stadion Ondreje Nepely do
Bratislavy. Hokejová aréna jich pojme něco málo přes 9 tisíc. Zbývající fanoušci našich hokejových reprezentantů usedají k televizním obrazovkám. Začíná totiž semifinále MS v hokeji
2019 a naše reprezentace svede souboj s hráči kolébky hokeje. Zlaťáci sice usilovně povzbuzují, ale 1:5 prohrajeme. Vůbev nám to náladu nekazí, neboť máme orosené pivo, vonící gril,
partu přátel, teplý podvečer...
Standa Novotný

„košař“ na druhou savici nasazuje koš, který
musí být minimálně jednou zavinutý (nesmí
být zaseknutý) a spolu s druhým závodníkem
nabírají vodu a tento závodník pak obě savice spojuje k sobě. Mezitím ostatní závodníci
na základně spojují spojky hadic a vybíhají
směrem k terčům. Osoba na postu „béčka
(béčkař)“ zapojí jednu spojku hadice typu B
do stroje a druhou spojku typu C spojí hadice levému proudaři/ce, poté zapojí do sebe
poslední spojku s hadicí od rozdělovače
a vybíhá směrem k terčům ( cca 80 metrů )
a snaží se nejrychleji a nejvíce roztáhnout
hadice. Osoba na postu rozdělovače na rozdělovač napojí všechny tří koncovky a poté,
co doběhne do optimální vzdálenosti, čeká
na blížící se vodu. K hranici terčů zatím dobíhají oba proudaři, zaklekávají a usměrňují
proud směrem na terče. Proudnice je možné
zapojit přímo na základně, nebo kdykoli později. Ve druhém případě však hrozí, že se tak
nestane včas. Každý proudař stříká pouze
na svůj terč, který postupně plní vodou otvorem o průměru 50 mm. Po naplnění obou
terčů (každý má objem 10 litrů) se družstvu
zaznamená čas a vyhrává družstvo s nejrychlejším časem. Po ukončení útoku všichni
z přítomných rozhodčích musí bílým praporkem odsouhlasit správné provedení útoku.
Objeví–li se u kteréhokoli z nich červený praporek, družstvo svůj pokus ztrácí a opět se
jedná o diskvalifikaci ze soutěže.
Sportu zdar – Jiří Lindner

V polovině dubna proběhla tradiční jarní brigáda. Brigádníci se rozdělili na dvě skupiny.
Jedna se vydala podél obecních cest a hlavní
silnice posbírat odpadky. A nebylo jich málo plný kontejner je toho důkazem. Druhá skupina odklízela zimní stadión. Bylo potřeba
sbalit fólii, demontovat hrazení a všechno
uskladnit na příští sezónu. Současně také
proběhl úklid okolí vodárny. Po poctivé práci si brigádníci zasloužili drobné občerstvení
na hřišti s altánem. Všem, kteří přišli pomoci,
děkuji.
Stanislav Novotný

Podzimní cyklovýlet 13. 10. 2019
Podzimní cyklovýlet byl svolán pomocí infokanálu a přiznávám, že dost na rychlo.
Hlavní důvod byl, že bylo na neděli hlášeno
hezké počasí. Start byl o půl jedenácté od
altánu v počtu 3 cyklistů. Jako vždy, trasa
začala lesem do Babic a zvolili jsme kratší okruh po blízkém okolí. Trasa měřila jen
25km. Bylo škoda, že nás nebylo více za
tak krásného počasí. Po výjezdu lesem do
Babic, jsme jeli do Louňovic, kde v zahradní restauraci U Henců jsme dali lehké jídlo.
Doporučujeme pro výlet s dětmi - mají zde
rybníček s vodními želvami a zoo koutek.
Pak jsme pokračovali k rozhledně na Vyžlovce a dále do Štíhlic a Doubravčic, kde je
příjemná soukromá cukrárna, o které jsem
se už zmiňoval v minulém čísle občasníku.
Dorty tam mají dobré a kafíčko také. Za
krásného počasí jsme z Doubravčic jeli na
Hradešín a dále přes Doubek do Třebohostic, kde jsme cyklovýlet zakončili za krásného babího léta, tradičně u pivka. Trasu plně
doporučuji všem i svátečním cyklistům.

Vašek Loučka
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Rozsvícení vánočního stromu

Pěší výlet po okolí

První adventní neděle je již několik let ve znamení sváteční akce - rozsvícení vánočního
stromu ve Zlaté. Stejně tomu bylo i letošní
rok. V polovině listopadu stromek přivezla
a usadila firma Lesy Červínek. V sobotu 23.
listopadu parta hasičů na stromek připravila světýlka a ozdoby. A pak už přišel očekávaný podvečer. Tradiční zpívání koled bylo
letos obohacené o symbolické zapalování
svíček, soused od souseda. Program poté
pokračoval v krásně vyzdobené hospůdce.

Teplo grilu i mihotavý svit svíček nastolil tu
pravou vánoční atmosféru. Pro děti bylo ve
vytopené hospůdce připraveno překvapení, které rozzářilo jejich oči. Na pěti stolech
se na zhruba 12 metrech kolejí prohánělo 6
vlaků dřevěné vláčkodráhy. Abych mohl tak
dlouhou dráhu pro děti postavit, oslovil jsem
několik přátel a sousedů s prosbou, zda by mi
zapůjčili vlaky a koleje. Děkuji paní Hroníkové,
pánům Černohousovi a Petrusovi ze Zlaté.
Děkuji i panu Vlastimilovi z Mníšku pod Brdy,
Honzovi a Vojtovi z Prahy. Bez jejich pomoci
bych takové překvapení nemohl realizovat.
Krásné vánoce.

Stanislav Novotný

Dne 27. 4. 2019 jsme vyrazili
na další z poznávacích výletů
„okolo komína“. Tentokrát
byl cílem Babický les. Jeho
plocha není závratná, ale žijeme v místě protkaném historií a kde je co
poznávat. Počasí nám přálo a u altánku na
hřišti jsme se setkali s batůžky se svačinami.
První informační příspěvek po cestě byl vojenský prostor. Víte o něm něco? My už ano
;-). Hlavním cílem ovšem vojáci nebyli, jen
jsme prošli kolem a zamířili do místa bývalého hradiště Březí. Archeology je datováno do
doby halštatské. Z názvu doby správně cítíte němčinu, je to totiž hornorakouské město Hallstatt v Solné komoře. Tato doba byla
specifická svou kulturou, ale to zde rozebírat
nebudeme. Vystačíme si v nedávné době

Čarodějnice 2019
Jsme rádi, že počasí nám opět přálo, a to
přilákalo, troufám si říct rekordní počet
dětí a dospěláků. K tanci a poslechu nám
hrál Honza Roušar a jeho Živý Jukebox
s pomocníkem, kejklířem a moderátorem
Ondřejem Lechnýřem, který působí v Branickém divadle. Zpestřením bylo jeho vystoupení pro děti.
Bez čeho si nedokážeme představit
společenské akce, je naše Hospůdka ve
Zlaté, k terá byla perfektně zásobena dobrý jídlem a pitím. Děkujeme všem za pomoc na přípravách a těšíme se na Vás při
dalších akcích. Vezměte souseda a kamarády. Bude krásně!

Jana Jokešová

Dražba dřeva
Koncem října musel strom, který tvořil mnoho let dominantu obce na jejím východním okraji, uvolnit trasu nově budovanému chodníku do Zlaté III. Strom už, bohužel, nebyl v dobré
kondici a jeho kmen a zejména kořenový systém zasahoval do tělesa stavby. Firma strom
odborně pokácela a dřevo bude formou dražby nabídnuto k prodeji. Zájemci o tvrdé palivové dřevo sledujte obecní webové stránky, kde budou v nebližší době zveřejněny podmínky
dražby dřeva.
Stanislav Novotný

s velmi populární Keltskou mánií. Tak pokud
hledáte mystické a dostupné místo, tak ho
máme za humny. Možná Asterix s Obelixem
měli svůj spřízněný kmen právě tady.
Je zde i spousta zeměpisných zajímavostí. Víte, že potok dnes označovaný jako Výmola, začínal být dříve Výmolou (říčkou) až
u Škvorecké obory soutokem potoku Zelená
strouha a Třebohostického potoku? Potok
Zelená strouha, dnes tedy Výmola, teče právě pod bývalým
hradištěm. A aby toho zmatku
nebylo málo, Třebohostický
potok se dnes jmenuje Dobročovický. A Škvorecká obora je
dnes v Úvalech. Holt historie.
Kromě trochy historie a zeměpisu jsme si vysvětlili principy do dnes v terénu patrného opevnění zdejšího hradiště, proběhli valy i příkopy a hbitě
jsme přeskočili do botaniky. Víte, že jsou tu
velké lány konvalinek? Kromě toho, že po
konvalinkách je jedovatá i voda z vázičky, tak
především krásně voní. Oznamují, že zima
už se nevrátí. Na prvního máje musíte kolem
třešní právě sem. Botanické školení probíhalo i další cestou. V lese jsme ještě stihli
probrat borůvky i druhy borovic. Proklepli
jsme i skotského botanika Davida Douglase.
Z Douglasky tisolisté pánové posbírali sílu
a podél Třebohostického / dnes Dobročo-

vického potoka jsme pak dále podle červené
turistické cesty vyrazili směr Záporno. V Zápornu jsme se zas chvilku věnovali zeměpisu
a Lom na Plachtě a cestu přes Třebohostice
už jistě znáte. Příště pojďte s námi, v okolí je
pořád co objevovat. Co třeba naučné stezky
Škvorecké obory - králičiny a přírodního parku Klánovice – Čihadla? A víte, co je Vidrholec
(zas ta němčina)?

Pavel Rak
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Bramboráky 2019

Obecní znak a vlajka
V jarním vydání Zlatského občasníku jsem
Vás seznámil s výsledkem vyhodnocení došlých nabídek na zhotovení grafických návrhů obecních symbolů, to jest znaku a vlajky
naší obce. V únoru 2019 zastupitelé vyhodnotili nabídky, které jsme obdrželi od firmy
Alerion s.r.o., od Ing. Arnošta Drozda a Heraldické kanceláře „Dauphin“ pana St. Kasíka
a shodli jsme se, že nejlepší podmínky z pohledu naší obce, nám ve svém návrhu předložil pan St. Kasík. Tolik pro připomenutí.
Dále, v březnu 2019 jsme s panem Kasíkem uzavřeli Smlouvu o dílo, kde se mimo
Návrh č. 1

Návrh č. 2

jiné zavázal zpracovat návrhy symbolů do
80 dní od podpisu smlouvy. V první polovině
června nám pan St. Kasík předal 13 stránek
textu dokumentu „Poznámky k návrhům
obecního znaku a vlajky“, ve kterém nám
vysvětlil a zdůvodnil, jaké podněty jej vedly
k vytvoření 7 grafických návrhů znaků a 14
návrhů vlajky obce Zlatá. Naši obyvatelé se
mohli s kompletním dokumentem seznámit

na obecním webu a požádali jsme je o vyjádření svých názorů mailem, který z nich je ten
nejvhodnější, který má nejhezčí grafiku. Dále
jsme 21. června pozvali všechny sousedy
a obyvatele naší obce do „Hospody u Hasičů“, na besedu s autorem návrhů obecních
symbolů panem Kasíkem, kde jsme měli
všichni možnost získat informace přímo od
autora, vše si vysvětlit.

Na závěr diskuze účastníci besedy ohodnotili jednotlivé návrhy a nejvíce hlasů obdržel tento návrh:
Doporučení grafických návrhů obecních
symbolů a připomínky našich občanů jsme
ještě prodiskutovali na pracovní schůzce zastupitelstva a rozhodli jsme se požádat pana
St. Kasíka o úpravu původního vítězného návrhu znaku a vlajky – návrhu č. 1. Upravené
návrhy vychází z výše uvedených, ale nejsou
v nich vykreslené detaily tváře motivu slunce, viz návrh č. 2.
Na veřejném zasedání zastupitelstva dne
26.6. zastupitelé Usnesením č. 35/6/2019
rozhodli, že obecní znak a vlajka budou mít
výše uvedenou podobu.
Následně jsme odeslali Žádost o udělení
obecních symbolů do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Podvýboru pro heraldiku
a vexilologii. Podvýbor stanoví expertní skupinu, která je jeho poradním orgánem a je
složena z odborníků v oboru heraldiky (nauka
o znacích) a vexilologie (nauka o vlajkách).
Zmíněný podvýbor se schází 2 – 3 x do roka
a naposledy se sešel dne 7. listopadu 2019,
projednal naší žádost a doporučil ji poslancům Parlamentu ČR ke kladnému vyřízení.
Právě v době, kdy dostáváte vydání
předvánočního čísla Zlatského občasníku
do svých schránek, by měli poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR rozhodovat o přidělení dekretu obecních znaků naší
obci, doufejme, že rozhodnou kladně. Potom by nic nebránilo předsedovi Poslanecké
sněmovnu panu Radku Vondráčkovi předat
starostovi naší obce Rozhodnutí o přidělení
znaku a vlajky obce.

Jan Horký

V sobotu 16. listopadu 2019 se uskutečnil již jedenáctý ročník soutěže
“O nejlepší bramborák“. Tradičního
soutěžení se zúčastnila i loňská vítězka paní Michaela Petráčková, která
přinesla do místní občasné hospody
propůjčený putovní pohár, který měl opět
na jeden rok připadnout letošnímu vítězi
nebo vítězce. Organizace soutěže se, jako
každoročně, zhostil pan Pavel Rak. Přijal do
soutěže celkem deset vzorků bramboráků.
Pro připomenutí receptu jsem zapátral a na-

šel jsem následující: základní surovinou
na přípravu pokrmu jsou najemno či
nahrubo strouhané syrové brambory.
Další přísadou je mouka a vejce. Dochucovadlem je pak sůl, pepř,
česnek a cibule. Poslední ingrediencí, která
provoní a dochutí
výsledný pokrm je
majoránka. Podobné recepty můžeme
nalézt po celé Evropě, od jihu na sever, od
východu na západ s Českou republikou uprostřed.
Na mapce můžete vidět kromě pražského a brněnského
dialektu i ostatní názvy používané v různých
oblastech naší republiky.
Po téměř hodinové přípravě došlo k očekávanému. Začalo se s ochutnáváním anonymních vzorků a každý hodnotitel měl
k dispozici šest bodů, které rozdělil úměrně
vlastnímu hodnocení pořadí. Získané body
všech 19 hodnotitelů pak rozhodly o letoš-

ním vítězi. Pavel Rak všechny body sečetl,
přiřadil anonymizované vzorky jednotlivým
účastníkům a nakonec vyhlásil vítězné pořadí. V tomto ročníku tedy opět zvítězily
ženy. První a zároveň třetí místo obsadila paní Zdeňka Raková, která
do letošní soutěže s láskou
a zkušeností připravila
dva vzorky bramboráků a zaslouženě získala na rok
putovní pohár. Druhé místo, tedy opět
na bedně, získala se svým
osvědčeným bramborákem
p a n í Michaela Petráčková. Pánové, abychom opět získali přední pozice, máme do
dalšího ročníku co dělat. Možnou radou je, že
jsem letošní vítězné křapáče svými chuťovými buňkami ohodnotil jako výrazně slanější,
česnekové a majoránkové chuti, než jsem
sám zvyklý je připravovat.

Josef Černohous

Jarní cyklovýlet 4. 5. 2019

Tento cyklovýlet se nám vydařil co do počtu ujetých kilometrů, celkem jsme ujeli 67km. Účastnilo se sedm cyklistů, a to
díky manželům Šárky a Martina a jejich

dvou dětí. Z počátku počasí bylo ideální, až
do rodiště kocoura Mikeše - Hrusic, kde jsme
poobědvali. Po dobrém jídle a sjezdu k řece
Sázavě k hotelu Hrušov však začalo pršet
a můj návrh, jet do Čtyřkol a vlakem se vrátit do Říčan, nebyl vyslyšen. Tak jsme šlapaly
proti proudu Sázavy do Stříbrné Skalice. Děti
Šárky a Martina šlapali jak diví. Ze Stříbrné
Skalice jsme jeli do Jevan a Mukařova. Počasí
nám nepřálo, stále pršelo a děti byly promočené a zmrzlé. Proto byla přivolána auto spojka Jana J., která odvezla děvčata do Zlaté. My
ostatní jsme zdárně dojeli do cíle. Byla škoda,
že jsme nemohli výlet zakončit v hospodě
v Třebohosticích, tradičně u pivka. Myslím, že

v tomto případě by nás nezahřál ani grog,
a tak bylo lepší rychle do horké sprchy.

Vašek Loučka
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Dětský den 8. 6. 2019

Největší komplikací bohužel byla komunikace s panem starostou. Více bych to asi nerozváděla.
7) O peníze jde až v první řadě. Podařilo se
dodržet plánovaný rozpočet?
Podařilo, dokonce jsem plánovaný rozpočet
ani nevyčerpala. A to především díky píli, snaze
a několika sponzorských darů obyvatel Zlaté.
8) Chcete ještě na závěr poděkovat někomu
dalšímu?
Chci :-)
čera“ v místní hospůdce. Popravdě, myslely
jsme, že nám výroba půjde rychleji. Od zahájení pletení po finální podobu košíčků uběhl
celý jeden měsíc. Zde bych ráda moc poděkovala Kristýnce Hroníkové a Pétě Švecové
za nejvíce upletených košíčků, jejich natření,
za ušití látkových košilek a nastrojení všech
košíčků. Další velké díky patří Míše Petráčkové, Báře Kosejkové, Marcele Jágrové a jejím
holčičkám, Martině Novotné, Gábině Vaňhové…prostě všem, kdo pletl.

2) Kolik rodičů jste oslovila a kolik dětí bylo
v rámci této akce přivítáno?
Protože se ve Zlaté vítání občánků nikdy nekonalo, bylo těžké rozhodnout, koho uvítat
– kde bude ta pomyslná startovní čára. Nakonec jsem oslovila rodiče dětí, jež měly trvalý
pobyt ve Zlaté k datu 14. 2. 2019 (včetně)
a které k 31. 12. dosáhnou věku max. tří let
– 14. 2. jsem zažádala o seznam trvale žijících

4) Součástí Dětského dne byl i klaun Kvítko
nebo ukázka výcviku záchranářských psů.
Jak náročné bylo dostat tyto aktivity do
programu Dětského dne?
To vůbec náročné nebylo. Klaun Kvítko – Evička Svobodová – je má známá z mládí. Zpestřit
dětem tento den přijela z Vysočiny a vůbec
cesty do Zlaté nelitovala. Výcvikem záchranářských psů se zabývá paní Ilonka Konrádová ze Zlaté. Pejsky nejen cvičí, ale zúčastňuje
se s nimi i záchranných pátracích akcí. Klobouk dolů před jejím umem, záslužná činnost!
Krom ukázky výcviku pejsků měla pro děti připravené i různé otázky a úkoly, za jejichž zodpovězení či splnění si odnášely odměny.
obyvatel, proto takové datum. Z 21 pozvaných občánků, respektive jejich rodičů, se
k slavnostnímu uvítání dostavilo a přivítáno
bylo 16, což je úctyhodné číslo.
3) Každé dítě dostalo krásný košíček s upomínkovými předměty, jehož výroba byla jistě
časově náročná. Kdo se na jeho výrobě podílel a jak dlouho jejich výroba probíhala?
Výroba košíčků byla nejnáročnější z celé
akce, nejen časově, ale rozhodně stála za to.
Výrobu jsme započaly v rámci „Babského ve-

5) Nedílnou součástí takovýchto akcí bývá
i zajištění občerstvení. Jak jste byla spokojena s fungováním hospůdky u Hasičů?
Zajištění občerstvení měl plně v kompetenci
pan Musil – tehdejší nájemce místní hospůdky. On je profesionál, stačilo mu jen zavolat
a domluvit podrobnosti. Vše bylo v naprostém pořádku.
6) Žádná takto rozsáhlá akce se zpravidla
neobejde bez menších či větších komplikací.
Co Vám přineslo největší problémy?

Já děkuji paní Holubové, že se s námi podělila o své zkušenosti a věřím, že se nám podobnou akci podaří zorganizovat v nejbližších
letech znovu.

Stanislav Novotný

Bus č. 423 – Změna v dopravní obslužnosti
naší obce od 15. prosince 2019
„Vánoční vydání“ Zlatského občasníku, které
právě berete do svých rukou, vychází přibližně ve stejné době, kdy začne platit nový jízdní
řád autobusové linky busu č. 423, která zajišťuje spojní naší nedaleké zastávky “Škvorec,
rozcestí Zlatá“ s nádražím v Úvalech. Především nové „noční“ spoje usnadní některým
z nás návrat z kulturních, sportovních či jiných akcí do Zlaté. Informaci jsem převzal ve
zkrácené verzi z obecních stránek městyse
Škvorec dne 17.112019. Cituji:
„Cílem několika společných jednání bylo
zlepšení autobusové obslužnosti Škvorce
a Třebohostic v návaznosti na vlakové spoje přijíždějící do Úval. S prvními výsledky
naší práce se budete moci seznámit již od

Ozdobou letošního jara, akcí, která se konala po mnoha letech, bylo „Vítání občánků“
v rámci Dětského dne. Za krásného slunečného počasí se starší děti krásně bavily a batolata přivítal pan starosta naší obce. Aby
mohla tato akce zdárně proběhnout, bylo
potřeba udělat hodně práce, hodně věcí zařídit, vyrobit, zorganizovat i zaplatit. Oslovil
jsem proto osobu nejpovolanější, paní Hanku
Holubovou, která vedla tým zajišťující tuto
akci. Jednak ji chci za náš všechny poděkovat
a také jí položit pár otázek:
1) Kdy vznikla myšlenka doplnit Dětský den
o“Vítání občánků“?
Dle mého názoru by měl každý starosta nějakým způsobem dávat najevo obyvatelům
„své“ obce, že si jich váží, že jsou pro obec
důležití. Jednou z možností, jak toto dát najevo, je právě uvítání nových občánků v obci.
Skutečnost, že se ve Zlaté nic takového neděje, mě zarážela velice dlouho a bylo mi to
líto. Zlatá sice nemá důstojné prostory pro
konání takové slavnosti, ale vše se nechá
vyřešit, jen se musí chtít. Dětský den byl již
v minulosti v obci pořádán, a tak mě napadlo, že by se právě tento den mohl o přivítání
nových občánků doplnit. Jako člen zastupitelstva jsem přednesla návrh a bylo mi umožněno se tímto dál zaobírat – takže tato myšlenka vznikla zhruba v prosinci roku 2018.

Dovolím si ještě jednou za vše jmenovitě poděkovat Kristýně Hroníkové, Petře Švecové
a Iloně Konrádové. Ráda bych zmínila také

Janu Jokešovou, Martinu a Honzu Zamrazilovi, Timberbox Lenky a Karla Štefkových. Díky
za kytičku pro maminky patří panu Horkému.
Všem zúčastněným děkuji, moc si jejich
pomoci vážím!

nového jízdního řádu, který vstoupí v platnost
15. prosince:

•	zavedení nového spoje ve 22:50 z náměstí
ve Škvorci

1.	Změny od 15.12.2019 na lince 423 ve
směru nádraží Úvaly -> Škvorec:
•	zavedení nových spojů ve všední den ve
23:02 a 00:02
•	přesunutí spoje ve 22:32 na 22:02 (přidat tento spoj a zároveň zachovat spoj ve
22:32 nebylo možné z důvodu nedostatku
řidičů)
•	spoj od vlaku z Úval v 18:32 a jeden z přidaných večerních spojů bude prodloužen do
Třebohostic
2.		Změny od 15.12.2019 na lince 423 ve
směru Škvorec -> nádraží Úvaly:

Uvedené časy se nakonec mohou v řádu
minut ještě změnit z důvodu úprav jízdních
dob mezi zastávkami.“
Dle informace od starostky městyse
Škvorce paní Vodičkové: „Do Třebohostic
pojedou nově spoje v 18:30, 22:00, 23:59
z Úval“.
Všechny výše uvedené informace jsou
platné k datu převzetí z webu městyse Škvorec (17. listopadu 2019) a doporučuji si je
ověřit na inernetu nebo v autobusové zastávce.

Jan Horký
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Drakiáda 19.10.2019
Letošní drakiáda byla opět poznamenána
pouze mírným větrem. Že neporoučíme větru a dešti už ale pár let víme :-) Účastníci si
ovšem alespoň dočasně poradili nahrazením
pohybu vzduchu pohybem těla a sklizené
pole se tak stalo místem pro polní běh. Tatínkové a dědečkové statečně vytahovali dětem draky do vzduchu alespoň na chvíli. Jen
jeden z draků se dokázal udržet ve vzduchu

bez lidské síly. Žádné kouzlo to ale nebylo,
jen byl zavěšen na balóncích s heliem. Kde
nám počasí ubralo na větru, přidalo nám na
teplotě. Bylo nádherně. Stoly se prohýbaly
pod doneseným občerstvením, maminky se
opravdu snažily. Účastníkům i kolemjdoucím
byly k dispozici zákusky slané i sladké, káva,
čaj i cosi z lednice. Ohniště s dřevem bylo nachystané na opékání špekáčků, zázemí s altánkem, stoly a lavicemi je pro takové akce
k nezaplacení. Krásně jsme si to užili a za tmy
se odebrali domů.
Pavel Rak

Vážení sousedé,
pro Vaše papírové i elektronické diáře,
mobily či tablety zde máte několik předběžných termínů pro první polovinu
roku 2020:
4. 4. Jarní brigáda
25. 4. Cyklovýlet
30. 4. Čarodějnice
16. 5. Pěší výlet do okolí
30. 5. Dětský den

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

Prababička, babička, maminka...
Koncem listopadu popřál pan starosta vše nejlepší a hodně zdraví nejstarší občance naší
obce. Paní Venuška Formánková oslavila krásné 85. narozeniny. Toto jubileum oslavila společně se svým pravnukem Ondrou. Za redakci Zlatského občasníku se připojuji s gratulací a přáním pevného zdraví do dalších spokojených let.
Stanislav Novotný

