
Žlebský občasník

Rok se s rokem sešel a my se 
potkáváme na stránkách 1. čísla již 
III. ročníku Žlebského občasníku. 
Především Vám všem chceme za 
celé vedení obce, zastupitelstvo 
a  obecní zaměstnance popřát do 
nového roku 2021 mnoho 
osobních i  pracovních úspěchů, 
klidu, rovnováhy a především 
zdraví.

Načasování tohoto čísla 
občasníku tak trošku vybízí 
k  bilancování. Myslím, že se 
můžeme za uplynulým rokem 
ohlédnout s hlavou vztyčenou 
a  svědomím čistým. V obci se 
podařilo i přes celosvětově 
nepříznivou situaci způsobenou 
pandemií koronaviru, zahájit celou 
řadu velkých projektů, ale 
i menších akcí. A mnohé další nás 
čekají. Trošku čáru přes rozpočet 
(a to doslova) nám dělá rozhodnutí 
poslanců o zrušení tzv. superhrubé 
mzdy. Pro obecní rozpočet to, 
bohužel, znamená snížení 
daňových příjmů do rozpočtu 

státu zpět. Při souběhu vícero 
velkých akcí se tedy může stát, že 
obecní rozpočet nebude schopen 
tyto náklady pokrýt. Ale zatím 
neztrácíme naději a  doufáme, že 
se podaří akce naplánovat 
a načasovat tak, abychom získané 
dotace využili v co nevyšší míře. 

V říjnu 2020 mělo 
zastupitelstvo na programu 
zasedání hned několik zajímavých 
bodů. V první řadě byl schválen 
dodavatel na „Protipovodňová 
opatření v obci“. Název sám je pro 
běžného smrtelníka trošku 
zavádějící. V praxi to pro občany 
znamená především instalaci 
nového systému obecního 
rozhlasu. Ten je ve špatném stavu, 
někde chybí zcela, jinde mu není 
rozumět. V  rámci tohoto projektu 
by měla být situace vyřešena.  
Zastu pitelé se dále rozhodli pokra -
čovat v započatých úpravách 
a projektech týkajících se základní 
a mateřské školy. Byl schválen 
dodavatel druhé části dětského 
hřiště u mateřské školy (u koutku), 
zadán management rekonstrukce 
dílen a hřiště u  základní školy. 
V  současné době na ploše hřiště 
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Vážení občané Kamenných Mostů, Markovic, Zehub a Žlebů!

Zpravodaj Kamenných Mostů, Markovic, Zehub a Žlebů
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obce asi o 20%. Ačkoliv jsme tedy 
v  loňském roce byli více než 
úspěšní v získávání všemožných 
dotací, může se stát, že v důsledku 
tohoto rozhodnutí nebude možné 
některé tyto projekty nakonec 
realizovat. Proč? Většina dotací je 
vyplácena zpětně a někdy navíc 
s poměrně dlouhým odstupem od 
ukončení akce. V praxi to 
znamená, že akci nejprve zaplatí 
obec ze svého rozpočtu 
a  následně peníze dostane od 

Svoz velkoobjemového a ne -
bezpečného odpadu proběhne 
4. a 5. května 2021.

Tentokrát nebude prováděn 
svoz od domu. Odpad bude 
možno odevzdat na sběrných 
místech – ve Žlebech „Na Hrázi“ 
a  na „Budách“, v Zehubech 
u  hasičárny. Hlavním důvodem je 
nepořádek provázející sběr od 
domu, který způsobují občané pře -

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
bírající odpad, a kteří jej nás ledně 
pohazují v obci i mimo ni. Dalším 
důvodem je zneužívání svozu 
např. k likvidaci velkých množství 
stavební suti, likvidaci kompletního 
vybavení domů apod. Množství 
odvezeného odpadu každoročně 
neúnosně stoupá a  vzhledem 
k  tomu, že je svoz hrazen 
z obecního rozpočtu, je i ten touto 
akcí čím dál více zatížen.
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u  školy stojí kontejnerová škola, 
protože budova školy prochází 
rozsáhlou rekonstrukcí. Jak jsme 
očekávali, došlo po zahájení 
rekonstrukce k odhalení dalších 
problémů a nedostatků. 
V listopadu 2020 proto zastupitelé 
rozhodli o podání žádosti na další 
dotaci, aby mohla být 
rekonstrukce školy provedena 
opravdu kompletně. Děti tedy 
zůstanou do konce školního roku 
2020/2021 v  kontejnerové škole 
a v září se pak vrátí do kompletně 
zrekonstruované budovy. Hřiště 
u  školy, jehož stav byl již před 
postavením kontejnerové školy 
nevyhovující, nebude po 
odstranění kontejnerů vhodné 
k  použití dětmi. Proto byly 
zahájeny kroky, které snad zajistí 
jeho rekonstrukci, aby mohlo 
znovu plnohodnotně sloužit nejen 
školním dětem, ale i veřejnosti. 

V říjnu se posunulo dále 
i  řešení rekonstrukce silnice 
„V  Chalupách“, dotace na koupi 
traktoru pro potřeby obce, bylo 
vypsáno výběrové řízení na 
dodavatele vodovodních přípojek 
v Zehubech a  Kamenných 
Mostech. Dodavatel přípojek byl 
následně na prosincovém zasedání 
schválen. Zehubským hasičům byl 
schválen nákup přívěsu k  jejich 
novému autu Ford Transit 
„Floriánkovi“. „Floriánek“ byl 
spolu se žlebským transitem 
„Pavlíkem“ a  novou cisternou 
Mercedes pokřtěn a  předán 
hasičům do užívání na začátku 
prosince 2020. Žlebská Liazka 
„Vendulka“ byla v prosinci 2020 
prodána a bude dál sloužit 
v Jabkenicích u Mladé Boleslavi. 

Na listopadovém zasedání byl 
nejdůležitějším bodem návrh 
rozpočtu pro rok 2021. Některé 
z  dalších listopadových bodů 
jednání jsem již zmínila výše a tak 
pouze dodám, že byla ještě 
schválena a provedena oprava 

pokračování ze strany 1

výtahu v domě pro seniory na 
Sibiři a vypsáno výběrové řízení 
na dodavatele nového topení 
v mateřské škole.

V prosinci 2020 byl schválen 
rozpočet na rok 2021 a rozpočtový 
výhled na roky 2021-2025. Byla 
přijata dotace na vybudování reuse 
centra v „klubovně holubářů“, kde 
zároveň budou mít své zázemí 
i  obecní zaměstnanci. Bylo 
schváleno vypracování projektu na 
elektrické přípojky pro stavební 
parcely v lokalitě „Ke Mlýnu“.

A dál? V obci v současné 
době pokračuje rekonstrukce 
základní školy, bývalého 
zdravotního střediska na bytový 
dům a výstavba vodovodu 
v  Zehubech a Kamenných 
Mostech. V průběhu podzimu byla 
také dokončena úprava zeleně 
v  prostoru před vstupem do 
mateřské školy a vysazen pás 
zeleně u bytovky a domu pro 
seniory na Sibiři. 

Všechny tyto projekty 
probíhají a plány jsou tvořeny 
s  koronavirovou pandemií 
v zádech. Ta, jak se zdá, nejen že 
neustupuje, ale spíš nabírá na síle 
a  nijak se netváří, že má někde 
konce. Nám všem tedy nezbývá, 
než přijmout situaci, chovat se 
zodpovědně a snažit se v rámci 
omezených možností pracovat 

a  žít, jak nejlépe umíme a s 
vidinou lepších zítřků. Obecní 
úřad se nadále snaží pomáhat 
svým občanům. Poskytuje 
informace prostřednictvím 
obecního rozhlasu, mobilního 
rozhlasu, webových stránek. 
Zajišťuje desinfekci veřejných 
prostor a  prostor mateřské školy 
a  základní školy. V lednu 2021 
v  součinnosti s MUDr. Svobodou 
zajistil bezplatné antigenní 
testování na COVID19 pro své 
obyvatele i pro občany ubytované 
v  obecních domech pro seniory. 
Pandemie se naší obci 
samozřejmě nevyhýbá a i u nás 
v  posledních dnech přibylo 
pozitivně testo vaných občanů 
a  občanů v  karanténě. Závěrem 
tedy všem chci popřát, aby se vám 
osobní zkušenost s  „kovidem“ 
vyhnula a pokud se nevyhne, tak 
aby byl průběh co nejmírnější. 

 Za zastupitele obce Žleby
sepsala Zdeňka Nová

Žádáme občany, aby nepar -
kovali se svými auty na chod -
nících. Znemožňujete tím 
(nejen) zimní údržbu, průchod 
a  navíc dochází k značnému 
ničení chodníků. Děkujeme za 
pocho pení a spolupráci.

Žádost občanům...
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Slovo starostky obce
Vážení spoluobčané, 
úvodem mi dovolte, popřát 

Vám všem hlavně pevné zdraví 
v  novém roce. Ať je rok 2021 
úspěšný a šťastný, plný klidu 
a pohody. Všichni jsme doufali, že 
doba koronavirová skončí se starým 
rokem. Bohužel se to nestalo a my 
se musíme i začátkem nového roku 
vypořádat s přísnými vládními 
opatřeními, která mají zabránit 
nebo spíše zpomalit šíření 
koronaviru. Většina lidí věří, že 
díky vakcinaci obyvatel se podaří 
vrátit zemi do "normálních kolejí". 
Během ledna a února by měly být 
proočkovány nejrizikovější skupiny 
obyvatel včetně lidí "v první linii". 
Uvidíme tedy, jestli bude vše 
probíhat podle harmonogramu 
a  snad jaro přinese očekávané 
výsledky. 

Naši činnost pandemie 
nezastavila. Rekonstrukce č. p. 15 
na bytový dům probíhá podle 
plánu. Prozatím byla otlučena 
vnější fasáda i vnitřní omítky, byla 
sundána stará plechová střecha, 
zpevněn krov a vše je připraveno 
na pokládku nové střechy 
z  bobrovek. Také pokračuje 
budování vodovodu „Zehuby  
Kamenné Mosty“, již je hotov 
hlavní řad v Zehubech a z poloviny 
i v Kamenných Mostech. Poté musí 
dojít ke kolaudaci hlavního řadu 
a  pak mohou být napojovány 
jednotlivé vodovodní přípojky. 
Dále pokračuje i rekonstrukce 
budovy základní školy. Došlo 
k  obnovení a opravě stávajícího 
odvodnění budovy, jehož 
mnoholetá nefunkčnost se velmi 
negativně podepsala na stavu školy, 
hlavně v přízemí, v tělocvičně, ve 
sklepě. Dále bylo demontováno 
topení. Díky tomu byl zjištěn 
špatný stav podlah v některých 
třídách, což bylo ověřeno 
provedením několika sond. 
Osvětlení některých tříd nesplňuje 
minimální limity stanovené 

„hygienou“ na osvětlení pro výuku. 
Na základě těchto zjištění 
zastupitelstvo obce souhlasilo 
s  pokračováním rekonstrukce 
a zažádáním o další dotaci na akci 
"Rekonstrukce ZŠ Žleby II. etapa", 
která zahrnuje opravu podlah 
a  novou elektroinstalaci. Z výše 
uvedeného je patrné, že se děti 
tento školní rok do budovy školy 
nevrátí. Prozatím díky pandemii si 
děti ani učitelé neužili ani 
"kontejnerovou" školu. Snad do 
konce školního roku budou mít 
ještě příležitost a od září se budou 
moci těšit na nové opravené 
prostory školy, které by jim měly 
sloužit dalších pár desítek let bez 
větších oprav. 

V jarním období roku 2021 
budeme pokračovat ve výše 
zmíněných akcích a zahájíme 
i další. Až počasí dovolí, proběhne 
rekonstrukce ulice Za Šumavou, 
bude vybudováno dětské hřiště 
a venkovní posilovna pro veřejnost 
u mateřské školky, bude realizován 
bezdrátový rozhlas ve všech našich 
místních částech. Na všechny tyto 
akce jsme v roce 2020 získali 
dotace. 

S novým rokem vstoupil 

Tříkrálová sbírka letos nepro -
běhla tradičně v ulicích a obyvatelé 
se museli obejít bez Tří králů 
v podání žlebských dětí. Příspěvek 
však bylo možné darovat on-line, 
formou dárcovských sms nebo do 
zapečetěných pokladniček v ob -
chodě s potravinami „U Čápa“ 

Tříkrálová sbírka 2021

v  platnost i nový zákon 
o  odpadech, kterým je zahájeno 
postupné minimalizování ukládání 
odpadu na skládky, podpora 
maximální recyklace a snaha 
o  přechod k cirkulární ekonomice. 
Obce jako původci odpadu by 
měly do roku 2030 zajistit, aby 
tříděný odpad tvořil 65% 
z  celkového objemu komunálního 
odpadu. Postupně se budou 
navyšovat poplatky za skládkování 
odpadu. Ze současných 500 Kč za 
tunu vzroste částka postupně až na 
1850 Kč v roce 2029. Rok 2021 je 
v tomto směru brán jako 
přechodový, proto jsme v tomto 
roce ponechali výši poplatku za 
odpad stejnou jako v minulém 
roce. Nicméně v tomto roce se 
budeme muset této problematice 
intenzivně věnovat a nastavit 
pravidla pro další roky. O tom, kam 
budeme v problematice odpadů 
směřovat, Vás budeme určitě 
pravidelně informovat a budeme 
chtít znát Váš názor. 

Děkuji Vám a přeji poklidný 
konec zimy a začátek jara. 

Ludmila Záklasníková
Vaše starostka

a v pekařství „Na Špici“. Děkujeme 
nejen dárcům, ale i provozovateli 
výše zmíněných prodejen za 
pomoc a spolupráci. Získané 
peníze použije Charita Kutná Hora 
na pomoc lidem na Kutnohorsku 
a Čáslavsku.
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Zámek Žleby aneb rok 2020 na Žlebském zámku
Letošní rok byl pro zámek 

Žleby ve znamení velkých změn, 
a  ačkoli nejsou všechny na první 
pohled zcela patrné, byly pro 
objekt zásadní. Většina těchto 
změn samozřejmě zahrnuje 
nejrůznější větší či menší opravy, 
restaurátorské zásahy, ale i poctivé 
řemeslné práce, které se snaží 
žlebský klenot udržet v co nejlepší 
kondici. Za všechny namátkou 
jmenujme alespoň některé, jež 
nejsou tolik nápadné, ale 
pozornost si právem zaslouží. 

Po několika desetiletích se na 
své původní místo do západního 
křídla navrátilo několik historicky 
cenných dveřních křídel. Dveře 
prošly před samotným osazením 
náročnými úpravami a nyní znovu 
dotváří úchvatný pohled na 
enfiládu, jíž lze nahlédnout do 
soukromých pokojů knížecí rodiny 
Auersperg. Rovněž se v letošním 
roce podařilo znovuobnovit krásu 
vybraných parketových podlah 
z 19. století, na nichž se podepsal 
zub času, a které se nyní těší 
novými šetrnými přírodními nátěry 
a vosky. Stálou péči dostávají 

rovněž střešní konstrukce, ať už se 
jedná o preventivní ošetření 
dřevěných prvků proti dřevo -
kazným houbám i hmyzu, opravu 
a doplnění prejzů na hradbách 
(zejména na východní straně 
zámku), nebo o pravidelnou 
a náročnou údržbu střešní krytiny 
na všech zámeckých křídlech 
i  věžičkách poničenou zpravidla 
vlivem nepříznivých povětrnost -
ních podmínek. Šikovní zedníci 
také vyspravili nemálo vypa -
daného zvětralého zdiva na 

zídkách u přístupových cest, na 
nádvoří i okolo zámku a na 
sklonku roku ještě stihli řemeslníci 
opravit most u brány „pod 
zubrem“ propojující zámecké 
předzámčí s hlavním nádvořím. 
Některé čtenáře jistě potěšíme tím, 
že se na zámek z restaurátorských 
dílen vrátilo množství mobiliáře, 
jež bylo odvezeno na konzervaci 
či restaurování a nyní v celém 
svém lesku zdobí zámecké 
interiéry, zejména v západním 
a  severním křídle. Zde byla 
otevřena pro veřejnost nově 
upravená prohlídková trasa, 
zaměřující se na soukromý život 
knížecí rodiny Auersperg. Nově 
tak mohou návštěvníci spatřit 
dosud nevídaný vzácný intarzo -
vaný nábytek, zlacené sady 
psacího náčiní, čajové servisy, 
luxusní flakonky na parfémy, 
brože, jehlice do vlasů a další 
a  další cenné předměty, převážně 
osobního charakteru. 

Takovýchto nejrůznějších 
větších i menších novinek se na 
zámku odehrálo skutečně mnoho. 
Důkazem toho jsou desítky 
řemeslníků, restaurátorů, památká -
řů, badatelů a konzervátorů, kteří 
se na zámku střídali jako na 
běžícím páse. Doufáme, že na 
úspěšnou spolupráci s nimi se 
všemi navážeme i v následujících 

Dne 5.12.2020 dostali 
žlebští a zehubští hasiči dárky 
k  Mikuláši. Starostka obce 
Ludmila Záklasníková pokřtila 
a  hasičům předala do užívání 
novou hasičskou techniku, která 

nahradila a doplnila vozový park 
obou JPO. Nově mají hasiči dva 
automobily Ford Transit, žlebští 
hasiči cisternu Mercedes 
a  zehubští hasiči přívěsný vozík 
za svůj Ford Transit. 

Hasiči dostali novou techniku k Mikuláši

Slavnostní předání vozidel za účasti ředitele územního odboru Kutná Hora.
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Na podzim 2020 proběhla 
v  České Republice celonárodní 
sbírka potravin. Do akce se zapoji -
la i naše obec. 21.11.2020 bylo 
odevzdáno do Potravinové banky 
pro Středočeský kraj 18 kg mouky, 
21 kg cukru, 12 l oleje, 21 kg těs to -
vin, 17 balení rýže, 7 l mléka 
a další potraviny jako jsou konzer -
vy, luštěniny, směsi na přípravu 
pokrmů, kávy a čaje, výživa a suše -
né mléko pro nejmenší děti. 
Obyvatelé naší obce přispěli 
i  prostředky pro osobní hygienu 
a úklid. Všem za účast děkujeme!

Potravinová sbírka 
ve Žlebech

letech. 
Tento rok nebyl pro 

návštěvnickou sezonu nejpřízni -
vější, lze však s uspokojením 
konstatovat, že na žlebský zámek 
si i tak našlo cestu velké množství 
milých a zvídavých turistů lační -

Současná situace v naší 
republice nepřeje plánování 
a pořádání kulturních, společen -
ských a  sportovních událostí. 
Akce, které byly plánovány na 
rok 2020, jako jsou žlebská pouť 

Chystá se...

Děkujeme učitelkám ze Zák ladní a mateřské školy ve Žlebech za 
pomoc a podporu dětem i rodičům během distanční výuky 
a rodinám v karanténě.

Poděkování...

cích spatřit jeden z nejkrásnějších 
českých zámků. Ti, kteří to letos 
na Žleby nestihli, se mohou těšit 
na novou českou pohádku 
O  vánoční hvězdě, která bude 
v  premiéře vysílána přímo na 
Štědrý večer, a mohou tak alespoň 
hádat, které scény se na Žlebech 
točily. Natá čení pod taktovkou 
režiséra Karla Janáka probíhalo na 
začátku roku 2020. Od jara již 
nebyla vhodná půda pro plánování 
větších akcí spjatých s kulturou, 
přesto se nakonec podařilo 
uspořádat Večer otevřených bran 
či letní kino pro děti na 
předzámčí. Kapacity těchto akcí se 
vždy podařilo hravě naplnit a o to 
více nás těší, že na nich pot -
káváme mnoho zdejších obyvatel, 
kterým touto cestou děkujeme za 
přízeň.

Všem obyvatelům obce Žleby 

zároveň přejeme do roku 2021 
pevné zdraví, a aby pod zámec -
kými věžemi prožili se svými 
nejbližšími spousty kouzelných 
a jedinečných okamžiků.  

Správa zámku Žleby

s  jarmar kem, oslavy založení 
hasičského sboru ve Žlebech 
nebo rozsvěcení vánočního 
stromu a s tím spojený adventní 
program, se bude obec snažit 
realizovat v tomto roce.

Jako první je naplánovaná 
pouť ve Žlebech v termínu 15. 
a  16.5.2021. Snad bude situace 
příznivá a na pouti i dalších 
akcích se všichni sejdeme.
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Poslední rok strávila většina 
z nás chtě-nechtě prakticky výhrad -
ně v České Republice. Díky 
omezení pohybu, lockdownům 
a  vůbec celé situaci, ve které se 
nacházíme, jsme se pohybovali více 
i po naší obci a jejím okolí. A tak je 
také více než dříve obyvatelům na 
očích fakt, že se nám tu rozmohl 
takový nešvar … Ano, děti samo -
zřejmě říkají sprostá slovíčka :-D, 
ale to není dnešním tématem. 

S černými skládkami se obecní 
zaměstnanci i dobrovolníci potýkají 
dlouhodobě. Již tradicí se stalo 
odkládání odpadu u hřbitova 
v Markovicích, kde byla skládka již 
několikrát dobrovolníky uklizena, 
obecními zaměstnanci odpad 
odvezen a náklady zaplaceny obcí. 
Co vede občany k tomu, aby tam 
zase a znovu odpad hromadili, na 
to Vám prostě nedokážeme 
odpovědět. Sem tam obec odklidí 
tu hromádku v Korčicích, tu u cesty 
ze Zehub do Biskupic, dobrovolníci 
několikrát do roka pořádají úklidové 
akce na různých místech v obci 
a  okolí, myslivci stále dokola čistí 
les u bažantnice při cestě na Horky 
a fotbalisté si v loňském roce mohli 
u fotbalového hřiště otevřít pneu -
servis. „Moc pěkný zvyk“ je 
vyvážení sutě a hlíny za obec. 
Vyvezení tohoto materiálu do cesty 

a úprava místa, to by bylo možno 
tolerovat. Ale situace, kdy se tento 
materiál pouze hromadí v místech 
kolem cesty, je neúnosná. Kdo se 
byl v poslední době podívat až 
nahoře na „Bousováku“, dá jistě za 
pravdu. V kontextu s tím, jak o pár 
metrů vedle o okolí svojí obce 
pečují obyvatelé Vinař, je „naše 
péče“ více než ostudná. Téměř ve 
stejném místě jsou potom vyvezeny 
hromady ořezaných větví stromů, 
buxusů a jiné rostlinné zbytky. 
A stále nemůžeme přijít na to proč. 

Obec dvakrát ročně pořádá 
svoz velkoobjemového a nebezpeč-
ného odpadu. Odevzdat a zdarma 
nechat zlikvidovat můžete všechno 
a dokonce v neomezeném 
množství. Na akci jsou vyčleněny 
tři dny. Opravdu je nutné za této 
situace vyvážet odpad do přírody? 
V obci i místních částech jsou 
v sezóně přistaveny velkoobjemové 
kontejnery na bioodpad. Proč tedy 
někdo vyváží rostlinné odpady do 
příkopu a navíc ve formě, ve které 
se v přírodě rozloží až za několik 
let? 

Ale člověk ani nemusí vyjít ze 
zastavěné části obce. Rozházené 
odpadky na všemožných místech 
(zejména v lipové aleji to člověka 
potěší na duši), převrácené 
odpadkové koše, neuklizeno po 

psech. Samozřejmě že se může stát, 
že člověku vypadne kapesník 
z  kapsy, neuhlídá psa nebo 
potomek v nestřeženém okamžiku 
odhodí papírek od bonbonu, ale 
někteří prostě ignorují fakt, že za 
své psy i potomky zodpovídají. Co 
se ale pak po návratu z procházky 
těžko ignoruje, je situace, kdy jedno 
dítě má trusem znečištěné boty, 
druhé kolo a třetí kočárek. Někdo 
samozřejmě namítne, že máme 
přece obecní zaměstnance, kteří 
jsou placeni za úklid obce. Ano, to 
máme. Ale to přece neznamená, že 
budeme obec a její okolí z lenosti 
a lajdáctví znečišťovat a čekat, že to 
za nás někdo uklidí. 

Je tedy na místě připomenout, 
že existuje Obecně závazná 
vyhláška obce Žleby č. 1/2009 
o  veřejném pořádku, opatření 
k jeho zabezpečení a čistotě v obci 
Žleby. Její znění je vyvěšeno na 
webových stránkách obce. Zastupi-
telé obce toto téma několikrát řešili 
a zatím nechtějí přistupovat k  re-
presivním opatřením (a to dosud ani 
v případě, kdy v nalezeném odpadu 
byly doklady o původci odpadu), 
k  významnějšímu monitorování ve-
řejného prostoru kamerami apod. 
K monitoringu kamerami bylo zatím 
z bezpečnostních důvodů přistou-
peno pouze na Zámeckém náměstí. 
Zatím tedy zastupitelé doufají, že se 
obyvatelé budou chovat k obci 
a jejímu okolí stejně, jako se chovají 
ke svým vlastním zahradám 
a pozemkům a přistupovat k  repre-
sím nebude třeba.

Z.N.

Téma: Obec krásnější?
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Termíny plateb a výše poplatků pro rok 2021

Poplatek za sběr a svoz směsného odpadu
600 Kč/osobu u obyvatel s trvalým pobytem; rekreační chalupy 600 Kč/chalupu;
od poplatku jsou osvobozeny děti do 6 let věku včetně; poplatek je splatný do 
30.6.2021

Poplatek za sběr a svoz tříděného odpadu
sběr a svoz tříděného odpadu financuje Obec Žleby z vlastního rozpočtu; na 
základě množství vytřízeného odpadu získává zpětně od odběratele odpadu 
finanční bonus
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
V tomto roce proběhne svoz v jarním termínu 4. - 5. května 2021.
Odpad bude možno odevzdat na sběrných místech – ve Žlebech „Na Hrázi“ 
a na „Budách“, v Zehubech u hasičárny. Je hrazen z rozpočtu obce. 
POZOR k likvidaci nebudou přijímány pneumatiky.
Seznam sběrných míst, kde je možné pneumatiky zdarma odevzdat, je 
k dispozici na www.eltma.cz/sberna-mista

Sběr elektroodpadu, baterií, akumulátorů
Velké spotřebiče je možno odevzdat po telefonické domluvě na sběrném 
místě „Buda“. Malé spotřebiče (varná konvice, mobilní telefon, baterie, 
zářivka) je možné odevzdat do sběrného boxu umístěného v přízemí budovy 
obecního úřadu. Ve spolupráci s REMA Systém, a.s. je tento sběr bezplatný.

Poplatek za psa – 100 kč 1. pes, 140 Kč každý další pes 
připomínáme občanům obce zákonnou povinnost čipování psů a vakcinace 
psů proti vzteklině; při platbě nahlašte číslo čipu psa/psů, za kterého/které 
poplatek platíte; tato evidence poslouží k případnému dohledání majitele 
u psů, odchycených v obci); poplatek je splatný do 30.6.2021

Vodné -  49,82 Kč/m3 + 10% DPH
(výši vodného kalkuluje VHS Vrchlice-Maleč jako prodejce vody 
a provozovatel vodovodní sítě)

Stočné – 51,16 Kč/m3 + 10% DPH
(výši stočného stanovuje Obec Žleby a závisí na množství vyčištěné vody 
a skutečných nákladech na provoz kanalizace a čističky odpadních vod)

Roční čtenářské poplatky:
Dospělý čtenář 160 Kč, důchodci a studenti 100 Kč, děti 60 Kč
Čtenářské poplatky se hradí v hotovosti v knihovně.

Poplatek z pobytu – 4 Kč/den v ubytovacích zařízeních; splatné pololetně 

Poplatek ze vstupného – např. 5% z tanečních zábav

Poplatek za hrobové místo
hřbitov Žleby 33 Kč/m2, hřbitov Zehuby 18 Kč/m2, hřbitov Markovice bez 
poplatku

Čtenářské poplatky se hradí v hotovosti v knihovně. Stočné se hradí na základě vystavených faktur v hotovosti 
v kanceláři Stočné a evidence majetku nebo na b. ú. Komerční banka, a.s. 115-7445490227/0100.
Ostatní poplatky lze hradit v hotovosti na podatelně Obecního úřadu nebo převodem na účet 
443526319/0800.  Jako VS u platby za odpady uveďte číslo popisné nebo do zprávy pro příjemce uveďte, za 
jaké osoby je poplatek hrazen. U platby za hrobové místo uveďte do VS číslo hrobu.
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UŽITEČNÉ INFROMACE PRO OBČANY

Pošta Žleby 
Otevírací doba:
Pondělí 8:00-10:30  13:30-16:00
Úterý 8:00-10:30  13:30-16:00
Středa 8:00-10:30  13:30-15:30  16:00-17:00
Čtvrtek 8:00-10:30  13:30-16:00
Pátek 8:00-10:30  13:30-16:00
telefon: 954 228 561

Obecní úřad Žleby
Zámecké náměstí 67

Úřední hodiny
Pondělí: 8:00-12:00 12:30-16:30
Středa: 8:00-12:00 12:30-16:30
telefon starostka: 327 398 107

737 750 193
web: www.ouzleby.cz
e-mail: starosta@ouzleby.cz

mistostarosta@ouzleby.cz

Matrika, Evidence obyvatel
telefon: 327 398 711
e-mail: matrika@ouzleby.cz

Hospodářka
telefon: 327 398 135
e-mail: ekonom@ouzleby.cz

Evidence majetku
telefon: 312 523 790
e-mail: majetek@ouzleby.cz

Stavební úřad
telefon: 327 398 225

704 565 449
e-mail: stavebni@ouzleby.cz

Údržba veřejného prostranství obce
telefon: 606 027 822
e-mail: udrzba@ouzleby.cz

Informační centrum a knihovna
Otevírací doba:
Pondělí: 9:00-11:00  13:00-17:00
Úterý: 8:00-15:00
Středa: 9:00-11:00  13:00-17:00
Čtvrtek: 8:00-15:00
Pátek: 8:00-12:00
telefon: 327 398 266
e-mail: knihovna@ouzleby.cz
knihovnu a  IC najdete i na Facebooku

Základní a mateřská škola ve Žlebech
telefon: 327 398 124

772 720 771 – ředitelka školy
772 720 773 – zástupkyně ředitelky
731 449 130 – sborovna

web: www.skolazleby.cz
e-mail: zszleby@post.cz

Školní jídelna

Výdej stravy v první den nepřítomnosti:
11:00-11:30 v MŠ
11:30-11:45 a 12:25-13:00 v ZŠ
Odhlášení a přihlášení stravy

den předem do 13 hodin osobně v kuchyni nebo 
v aplikaci strava.cz nebo na tel. 327 398 235

724 774 984
732 240 445

Dětský lékař MUDr. Sýkora
Zámecké náměstí 65
Pondělí 13:10 – 14:30
Čtvrtek 11:10 – 12:30 
telefon 607 887 890, 327 313 130
web: www.pediatrie-sykora.cz

Lékař pro dospělé MUDr. Svoboda
Zámecká 258, Ronov n. Doubravou
Pondělí 08:00 - 11:00 a 12:00 - 18:00
Úterý 08:00 - 12:00
Středa 08:00 - 12:00 a 12:30 - 15:00
Čtvrtek 10:00 - 11:00 (pouze pro zvané)
Pátek 09:00 - 12:00
odběry denně 7:00 – 8:00 - Tel.: 469 315 015

http://www.pediatrie-sykora.cz
www.ouzleby.cz
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