
Žlebský občasník

Držíte v rukách letošní pos -
lední číslo Občasníku. Od vydání 
třetího čísla neuplynulo tolik času, 
jak jste asi již zvyklí, ale přesto se 
událo mnohé, co stojí za zmínku. 
A mnohé se neudálo … a to taky 
stojí za zmínku.

Říjnové zasedání zastupitelstva 
bylo velmi bohaté, co do řešených 
témat. Bylo schváleno umístění 
zpomalovacích prahů v ulici 
Obránců Míru, úprava přechodu 
na Zámeckém náměstí u staré rad -
nice. Naopak navrhované úpravy 
dopravního značení na parko -
vištích Na Hrázi a na Zámec kém 
náměstí zastupitelé vzali pouze na 
vědomí. Je však potřeba říct, že 
stávající značení zdaleka nevypadá 
tak jak by mělo, a do budoucna by 
tento dosti podstatný nedostatek 
mohl vést k potížím s  legálním 
výběrem parkovného. Dále zastu -
pi telé schválili opravu místní ko -
mu nikace v Kamenných Mostech 
a to té části, která vede od kapličky 

Zastupitelé byli také seznámeni 
s  možností zřízení fotovoltaické 
elektrárny na čističce odpadních 
vod v Chalupách, byly jim při -
pomenuty dotační programy, ze 
kterých obec získala finanční 
přípěvek (re-use centrum, rekon -
strukce sběrných míst, revitalizace 
zeleně), a byli informováni 
o dalších dotacích, které se chystají 
a byly by pro obec zajímavé. Tyto 
projekty a dotace byly prozatím 
pozastaveny a k jejich řešení se 
zastupitelé budou vracet.

V listopadu přibyl mezi 
zastupitele nový člen pan Ing. 
Svatopluk Zajíček, který se stal 
zastupitelem za odstoupivšího 
spolustraníka pana Vojáčka. Nas -
toupil „do poslední čtvrtiny utkání“ 
a my mu tímto přejeme hodně sil 
a pevné nervy. Zastupitelé byli na 
tomto zasedání seznámeni 
s  prvním developerským pro -
jektem, který by eventuelně mohl 
uspíšit výstavbu stavebních parcel 
v lokalitách Ke Mlýnu a Sibiř III. 
Dále budou představeny ještě další 
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Vážení občané Kamenných Mostů, Markovic, Zehub a Žlebů!

Zpravodaj Kamenných Mostů, Markovic, Zehub a Žlebů

pokračování na straně 2
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k točně u bývalého lomu resp. její 
zhruba druhé poloviny, a vybu -
dování nového topení v hasičárně 
ve Žlebech. Byla přijata dotace od 
Středočeského kraje, která bude 
použita na kofinancování vodo -
vodního řadu v Zehubech 
a  Kamenných Mostech. Tento 
projekt je prakticky dokončen, řad 
je zkolaudován, dobíhají „papírové 
záležitosti“ a majitelé jednotlivých 
domů se mohou připojovat k vo -
dovodní síti. Opětovně byl 
prodloužen termín ukončení re -
kon strukce ulice Za Šumavou a  to 
do 31. 5. 2022. V současné době 
jsou v ulici hotové chodníky, 
veřejné osvětlení, stání pro 
kontejnery na tříděný odpad a nyní 
probíhá výměna vodovodního 
řadu, který naštěstí včas sám 
ukázal, v jakém je stavu. V těchto 
dnech tedy provádí VHS potřebné 
práce spojené s výměnou řadu 
a  tím došlo k posunutí prací na 
povrchu silnice až na jaro 2022. 

Dovolujeme si představit a na -
bídnout občanům knihu „Pomístní 
jména“ autorů Zdeňka Sejčka 
a Milana Žandy. Kniha vznikla na 
základě nabídky spolupráce od 
autorů, kteří knihu zpracovali za 
honorář ve formě několika výtisků 
knihy, a za finančního přispění 

Kniha pomístní jména
Obce Žleby. Knihu je možno 
zakoupit v knihovně v budově 
obecního úřadu a její cena byla 
stanovena na 350 Kč. Kniha vy -
světluje vznik a původ všeobecně 
známých i téměř neznámých 
místních názvů ulic, míst a zákoutí. 
V publikaci nejsou zahrnuty místní 
části Kamenné Mosty, Markovice 
a  Zehuby, protože autoři knihy 
nejsou v těchto místních částech 
tolik znalí jako ve Žlebech. Pokud 
se však najde někdo, kdo bude 
schopen na jejich dílo navázat 
právě těmito místními částmi, pak 
se možná dočkáme i pokračování 
knihy. Z.N.
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možnosti, tato aktivita slouží pou -
ze k rozšíření přehledu o cestách, 
jakými by bylo možno stavební 
parcely co nejrychleji realizovat. 
Zastupitelům byl představen střed -
nědobý výhled pro roky 2023-
2025 obce i základní a mateřské 
školy, a stejně tak rozpočet pro rok 
2022 vč. příspěvkové organizace 
(ZŠ a MŠ). 

Opakovaně se na programu 
zasedání objevuje téma 
odpadového hospodářství obce 
a nejinak tomu bylo i v listopadu. 
Zastupitelé odhlasovali novou 
obecní vyhlášku o odpadech, 
kterou se stanovuje poplatek za 
popelnice na 660 Kč. Další na -
vrhovaná opatření a řešení však 
(opět) odložili. Bylo navrženo 
střídavé vyvážení SKO a bio -
odpadu, kdy by byly zavedeny 
hnědé popelnice na bioodpad 
u  domu. Zastupitelé zadali úkol 
provést anketu mezi obyvateli, 
kterou se zjistí zájem o tuto 
službu. Tato anketa probíhala do 
pátku 17. 12. 2021 do 12 hodin 
formou tištěného anketního lístku 
a  také elektronickou formou přes 
aplikaci Mobilní rozhlas. V anketě 
bylo odevzdáno 176 hlasů a obča -
né se v ní vyslovili pro střídavý 
svoz bioodpadu a SKO. 92 hlasů 
bylo pro zřízení střídavého svozu, 
79 pro zachování stávajícího 
týdenního svozu SKO, čtyřem 
hlasujícím to bylo jedno. Tento 
výsledek bude předložen 
zastupitelům na prosincovém 
zasedání a nyní bude záležet na 
nich, jak s touto informací naloží.

Na obou zasedáních zastupi -
telstva i mimo ně je stále inten -
zivně řešena rekonstrukce základní 
školy. Těsně před předáním díla 
v  září 2021 bez udání důvodu 
odstoupil stavební dozor, který měl 
na stavbě dohlížet na kvalitu, 
rozsah prováděných prací, do -
držování termínů a podmínek 
dotace, která byla na rekonstrukci 

pokračování ze strany 1 získána od ministerstva financí. Za 
těchto okolností nemohlo být dílo 
převzato, a proto ani nedošlo ke 
kolaudaci stavby a přesunu dětí 
z  kontejnerové školy do zre -
konstruované budovy. Obec sesta -
vila tým lidí zahrnující právníka 
zastupujícího obec, odborníka na 
výběrová řízení, poradce ve věcech 
dotačních titulů a stavebních zále -
žitostí. 

Tito lidé ve spolupráci 
s vedením obce zahájili intenzivní 
jednání se zástupci stavební firmy, 
která stavební práce prováděla, i s 
firmou, která zajišťovala stavební 
dozor. Je to ta samá firma, která 
prováděla přípravu projektu, žá -
dost o dotaci, její management 
a výběrové řízení a se kterou bylo 
v  minulosti již několik projektů 
úspěšně realizováno. Její selhání 
proto bylo naprosto neočekávané. 
V současné době probíhají jednak 
jednání se snahou vyřešit smírně 
nesrovnalosti, které na stavbě 
vznikly, a úspěšně provést kolau -
daci stavby. 

Zároveň jsou konány kroky, 
kterými se obec připravuje na tu 
možnost, že k domluvě nedojde 
a  bude třeba věc řešit soudní 
cestou. Pevně doufáme, že dojde 
k  dom luvě a rychlému dořešení 
celé záležitosti a děti konečně 
budou moci chodit do opravené 
školy, kde je pro ně fakticky již vše 
připraveno. Ro dičům, dětem 
i učitelům a dalším zaměstnancům 
školy se omlouvá me za průtahy 
a  věřte, že se snažíme vše co 
nejrychleji vyřešit. 

Společně jsme se dostali na 
konec čtvrtého úvodníku čtvrtého 
Občasníku. A potřetí se budeme 
společně ohlížet za uplynulým 
rokem. Co říct? Mnoho věcí jsme 
posunuli dál, mnohé věci se 
zastavily a jsou i takové, které se 
vyvíjejí směrem, kterým jsme se 
vydat nechtěli. A nejenom u nás 

v  obci. Nálada ve společnosti se 
rozhodně nedá nazvat jako 
optimistická, vytrácí se soudržnost, 
vstřícnost a tolerance. Lidé se 
k  sobě mnohdy nechovají slušně, 
nevidí si dál než na špičku nosu 
a na hranice svého pozemku. 

Přesto doufám a věřím v lepší 
zítřky a všem Vám za zastupitele 
naší obce přeji krásné a klidné 
vánoční svátky a bujaré 
silvestrovské oslavy, které nebude 
následovat těžké ráno. A do 
nového roku 2022 hodně štěstí, 
zdraví, lásky a lidi, se kterými Vám 
bude dobře a o které se můžete 
opřít.

Za zastupitele obce Žleby
 sepsala Zdeňka Nová

Mariánský sloup, Zámecké nám.

Milostivé léto
Milostivé léto je příležitost, 

jak se zbavit některých exekucí 
tak, že dlužník zaplatí pouze 
původní dluh povýšený o malý 
poplatek a stát mu odpustí veškeré 
sankce, poplatky, úroky z prodlení 
apod. 

Tato akce se týká dluhů, kde 
je věřitelem veřejnoprávní orgán – 
typicky se jedná o nezaplacené 
pokuty za jízdu načerno, nájem 
v obecním bytě, poplatky za svoz 
odpadu, dále to mohou být 
nezaplacené regulační poplatky 
v  některých nemocnicích, dluhy 
vůči některým zdravotním 
pojišťovnám nebo nezaplacené 
koncesionářské poplatky.

Jednoduchým způsobem, jak 
zjistit, zda se tato možnost týká 
i  vašich dluhů, je kontaktovat 
poradce pomocí webového 
formuláře na internetových 
stránkách www.milostiveleto.cz. 

Milostivé léto končí 
28.1.2022, proto potřebné kroky 
neodkládejte.

Z.N.
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Slovo starostky obce
Vážení spoluobčané, 
rozhodovali jsme se, zda ještě 

letos vydat další číslo Občasníku, 
když ta předchozí byla vydávána 
později, než jsme chtěli. Protože se 
toho ale od minulého čísla událo 
docela dost, o čem by se mělo 
mluvit, máte před sebou již čtvrtý 
letošní Občasník.

Jednou z událostí byl pád firmy 
Bohemia Energy, která neustála 
prudký nárůst cen energií a nedo -
kázala dostát svým závazkům vůči 
odběratelům. I obec řešila letos 
nárůst cen energií (naštěstí ještě 
před pádem Bohemia Energy), kdy 
měla smlouvy uzavřeny do konce 
tohoto roku, a to elektřinu u ČEZ 
a  plyn u  Easypower. Podařilo se 
nám zafixovat sice vyšší ceny než 
v  předchozím období, ale ve 
srovnání se současnými cenami jsou 
zasmluvněné ceny výhodné. Pokud 
jste byli klienty Bohemia Energy 
a  máte problémy buď finanční, 
nebo si prostě nevíte rady s vyššími 
zálohami a přechodem k  jinému 
dodavateli, obraťte se na Středo -
český kraj, který zřídil bezplatnou 
telefonní linku 800 710 710. Ta je 
k  dispozici každý všední den od 
8:00 do 16:00 hodin. Úřad práce 
zároveň může vyplatit mimořádnou 
okamžitou pomoc. Kdo má na tuto 
pomoc nárok, se dozvíte na 
jakékoliv pobočce Úřadu práce. 
Prvním krokem je najít si nového 
dodavatele a co nejrychleji ukončit 
režim dodavatele poslední instance, 
do kterého spadli všichni zákazníci 
zkrachovalých dodavatelů energií.

Bohužel nás příští rok nejen 
díky nárůstu energií čeká vlna 
zdražování, které se projevuje už 
nyní a je velmi pravděpodobné, že 
bude pokračovat. Je proto velmi 
složité odhadovat vývoj v příštím 
roce, ať již z hlediska výdajů obce, 
tak i daňových příjmů. Při sesta -
vování rozpočtu na příští rok jsme se 
drželi při zemi v očekávání 
daňových příjmů, nepočítáme 

s  žádnou novou velkou investicí 
a  naopak očekáváme vyšší výdaje 
týkající se spotřeby energií. Nezna -
mená to ale, že budeme sedět 
s  rukama v klíně. Práce máme více 
než dost. 

Další zásadní událostí minulých 
měsíců je rekonstrukce budovy 
školy. Dovolte mi zrekapitulovat 
celý průběh: 

Obec Žleby uzavřela dne 18. 
11. 2019 smlouvu o dílo se spol. 
ARTENDR s předmětem plnění 
kompletní administrace dotace, 
orga nizace výběrového řízení 
a  zpra cování projektové doku -
mentace na akci "Částečná 
rekonstrukce ZŠ Žleby". Tato akce 
zahrnovala odvlhčení budovy, 
výměnu oken a  kompletní 
rekonstrukci topení (výměna kotlů, 
výměna radiátorů i  rozvodů). Došlo 
ke zpracování žádosti o dotaci a ta 
byla získána ve výši 16 mil. Kč, další 
necelé 2 mil. Kč byla finanční 
spoluúčast obce. Spol. ARTENDR 
zrealizovala výběrové řízení pro 
podlimitní veřejnou zakázku, 
z  něhož vzešel zhotovitel Polabská 
stavební CZ, s.r.o. Byla podepsána 
smlouva o dílo se zhotovitelem 
s  termínem dokon čení do 31. 12. 
2020 a zároveň také příkazní 
smlouva na zajištění technického 
dozoru se spol. ARTENDR. 
Postupnou realizací a  demontáží 
rozvodů topení bylo zjištěno shnilé 
zhlaví trámů podlah v  některých 
třídách. Firma Polabská stavební 
předložila cenovou nabídku na 
rekonstrukci podlah. Tuto cenovou 
nabídku zastupitelstvo obce 
schválilo pod dodatkem č. 1 ke 
smlouvě o dílo a zároveň tímto 
dodatkem došlo k posunutí termínu 
dokončení do 31. 7. 2021. Již tady 
měla spol. ARTENDR, která 
zajišťovala pro Obec Žleby admini -
straci dotace, obec upozornit na 
nutnost podání žádosti o změnu 
termínu dokončení akce, protože 
ten byl rozhodnutím stanoven na 

30. 6. 2021. Obec později po žádala 
sama o posunutí termínu a nyní má 
schvá lenou změnu rozhodnutí 
o  poskyt nutí dotace s  termínem 
dokončení akce do 30. 6. 2022. Na 
jaře t.r. zastupitelstvo schválilo 
vícepráce týkající se statiky 
a  vícepráce/méněpráce týka jící se 
izolace obvo dového soklu budovy 
jako dodatek č. 2. Na jaře t.r. bylo 
dále rozhod nuto, že se vzhledem 
k  rozsahu již hotových nebo 
zahájených prací na budově školy 
provede i kompletní obnova 
elektroinstalace v budově včetně 
sádrokartonových podhledů. Byl 
zpracován projekt a spol. ARTENDR 
zrealizovala výběrové řízení pro 
zakázku malého rozsahu pod 
názvem "Modernizace učeben ZŠ 
Žleby". Z výběrového řízení vzešla 
jako vítěz Polabská stavební CZ, se 
kterou byla sepsána smlouva o dílo 
s termínem dokončení do 31. 7. 
2021. Na tuto akci byla podána 
žádost o dotaci na Ministerstvo 
financí i na Ministerstvo pro místní 
rozvoj. Ani jedna žádost bohužel 
nebyla úspěšná, proto obec řešila 
financování této akce a  zastu -
pitelstvo obce následně odsou -
hlasilo nabídku Komerční banky na 
úvěr. Zhotovitel díla se však ocitl 
v  prodlení s  dokončením díla 
a  zastupitelstvo obce odmítlo pro -
dlou žit termín realizace. Ke konci 
září mělo dojít k převzetí díla. Den 
před převzetím spol. ARTENDR 
ukončila smlouvu na zajištění tech -
nického dozoru a  obec odmítla 
sama bez stavebního dozoru dílo 
převzít. 

V současné době již došlo 
k hloubkovému auditu provedených 
stavebních prací a obec vyzvala 
zhotovitele k předložení nezbytné 
dokumentace, která dosud nebyla 
Obci Žleby k dílu vydána. Nyní jsou 
tedy na stole dvě varianty. Buď 
dojde k narovnání smluvních zá -
vazků se spol. ARTENDR a Po lab ská 
stavební CZ a dojde ke sjednání 
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Na podzim 2019 byl v lipové 
aleji ve Žlebech proveden 
entomologický, chiropterologický 
a dendrologický průzkum. Díky 
nim byl důkladně zmapován 
zdravotní stav lip i výskyt 
drobných živočichů v aleji. Víme 
tedy, že v aleji, která je od roku 
2002 chráněná jako významný 
krajinotvorný prvek, se vyskytuje 
ohrožený brouk Zlatohlávek 
skvostný, jeho téměř ohrožený 
kolega Krasec lipový a v dutinách 
starých lip hnízdí Netopýr rezavý. 
Dendrologický průzkum prokázal 

Od podzimu 2021 probíhá 
v  ulici Za Šumavou rozsáhlá 
rekonstrukce, v rámci které bylo již 
nově provedeno veřejné osvětlení, 
byly kompletně zrekonstruovány 
chodníky a kontejnerové stání pro 

Rekonstrukce ulice Za Šumavou

špatný stav stromů v aleji 
a  nutnost odborného zásahu, 
který zajistí jejich zachování. 
Několik lip bylo však ve velmi 
špatném stavu a při revitalizaci 
bylo počítáno s jejich pokácením 
a následnou výsadbou nových lip. 
Na akci nazvanou „Obnova 
lipové aleje k zaniklé hrobce 
Auerspergů“ byla získána dotace 
z OPŽP a vysoutěžen dodavatel 
za částku 1 000 733 Kč s DPH. 
V  průběhu roku 2021 byly 
postupně prováděny práce na 
záchraně lip, které probíhaly 

Téma: projekty realizované v naší obci – část 2.

tříděný odpad. V současné době 
probíhá výměna hlavního vodo -
vodního řadu. Řad byl v havarijním 
stavu a již několikrát došlo k jeho 
prasknutí a následně k nutnosti 
zásobovat obyvatele v této ulici 

s  maximální ohleduplností 
k  místu. Proto byli např. využiti 
stromolezci a biologický materiál 
z pokáce ných a prořezaných lip 
byl ponechán v aleji buď ve 
formě štěpky, nebo byl použit ke 
stavbě broukovišť. V průběhu 
revitalizace bylo zjištěno, že 
kromě výše zmíněných brouků se 
v aleji vyskytuje téměř ohrožený 
Páchník hnědý. V současné době 
je revitalizace již ukončena 
a  lipová alej bude plně sloužit 
obyvatelům i  návštěvníkům 
Žlebů.

nápravy nebo bude Obec Žleby 
nucena domáhat se svých práv na 
smluvních partnerech soudní cestou 
a to včetně náhrady škod.  Sami 
bychom museli také dokončit 
realizaci projektu, což spočívá 
v  zajištění dokumentace potřebné 

Revitalizace lipové aleje ve Žlebech

ke kolaudaci a dodělání obložení 
v  tělocvičně, aby odpovídala zá -
konným požadavkům pro provoz 
školní tělocvičny.

I přes všechny tyto nepříjemné 
události Vám přeji klidný vánoční 
čas, veselý Nový rok a přeji do 

roku 2022 …
…ať se všechna starost zruší,

ať zavládne pokoj v duši. 
Co bolelo, ať se zhojí, 
co těšilo, ať se zdvojí.

Ludmila Záklasníková
Vaše starostka

vodou z cisteren. Naposledy došlo 
k havárii v době, kdy již byla za -
hájena rekonstrukce ulice. Vede ní 
obce se podařilo domluvit s VHS 
Vrchlice-Maleč kompletní rekon -
strukci řadu v krátkém časovém 
horizontu, aby se předešlo situaci, 
kdy bude položen nový povrch 
v ulici a ten se následně poruší při 
rekonstrukci vodovodu. Proto 
došlo k prodloužení termínu do -
končení této akce až na 
31.5.2022. 

Po ukončení prací VHS bude 
tedy zbývat položit nový povrch 
silnice. Jeho provedení ale záleží 
na počasí a aktuální vytíženosti 
firmy, která stavbu provádí. Na tuto 
akci byla využita dotace od 
Středočeského kraje ve výši 1 302 
000 Kč. 

Pro porovnání osvětlení foto 
ulice Za Šumavou a ulice Na 
Vranině ve stejný den a stejnou 
hodinu.
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Základní a mateřská škola jsou 
pro obec prioritou. Proto do nich 
bylo v posledních letech směřo -
váno hodně úsilí a finančních 
prostředků. V mateřské škole sice 
nedošlo k tak razantní rekonstrukci 
jako v budově školy, ale i přesto 
došlo k mnoha úpravám a opra-
vám. Byla dokončena rekonstrukce 
střech a hromosvodů, kompletní 
výměna otopné soustavy a insta -
lace tepelného čerpadla, provede -
na revitalizace prostoru před 
vstupem do budovy školky, úprava 
zahrady a instalace nových herních 
prvků pro děti, vybudování ven -
kovní učebny pro environmentální 
vzdělávání včetně pocitového 
chodníčku nebo vyvýšených záho -
nů. Na prostranství u třetího oddě -
lení byla vybudována venkovní 
tělocvična. A v neposlední řadě 
bylo znovu zprovozněno třetí 
oddělení a navýšen počet dětí 
navštěvujících mateřskou školu. 
Celkem bylo do MŠ od roku 2018 
investováno 7 375 890,71 Kč, 
z  toho byla výše proplacených 
finančních příspěvků z dotací 814 
900,- Kč a ještě očekáváme 
proplacení dotace na vytápění 
a  vzduchotechniku ve výši přes 2 
mil. Kč. Kvůli zahájení provozu 
třetího oddělení byl také navýšen 
počet zaměstnanců MŠ. A právě 
nová vedoucí učitelka Markéta 
Čechová pro vás sepsala krátké 
povídání o naší mateřské škole.

Z.N.

Mateřská škola Žleby je škola 
s dlouholetou tradicí.  Byla zřízena 
roku 1946, ale první zmínka je již 
z roku 1856, kdy sloužila jako tzv. 
„Dětská opatrovna“, kterou založil 
kníže Auersperg. Původně měla 
kapacitu 90 dětí.

Škola je pavilonového typu, 
v přední části budovy je umístěna 
školní kuchyň, kde se vaří, jak pro 
mateřskou, tak i pro základní ško -
lu. Školní kuchyň je spojena chod -
bou s mateřskou školou. V přízemí 
budovy je třída „BERUŠKY“, 
v  patře druhém pak třída „JEŽCI“. 
Třetí třída „VLAŠTOVKY“, otevřená 
nově k 1.11.2021 má vstup v před -
ní části budovy vedle školní 
kuchyně. Každá třída má svůj 
samostatný vchod. Bezbariérový 
přístup je možný do třídy Berušek. 
Všechny třídy jsou heterogenní 
(děti zpravidla od tří do sedmi let) 
s hygienickou kapacitou 73 dětí.

Velkou výhodou naší mateřské 
školy je velká školní zahrada. Je 
rozsáhlá, zastíněná, chráněná před 
škodlivými vlivy dopravního pro -
vozu. Příroda v okolí mateřské 
školy – zámecký park – poskytuje 
podněty pro environmentální vý -
chovu a vzdělávání. Naše zahrada 
je vybavena pískovištěm, herní 
sestavou „Loď“, závěsnými hou -
pačkami, pružinovým houpadlem, 
kolotočem na sezení, domečkem, 
průlezovou housenkou, zahradním 
nábytkem a multifunkčním 

Pojďte se podívat do mateřské školy
hřištěm. Děti mají k dispozici tří -
kolky, odrážedla, koloběžky a  ko -
čárky. V roce 2020 byla zahrada 
doplněna o vyvýšené bylinkové za -
hrádky pro rozvoj environmentální 
výchovy a hmatový chodníček. 
Travnatá plocha slouží mimo jiné 
k  pohybovým činnostem spon -
tánním i řízeným (míčové a po -
hybové hry, přirozené pohybové 
aktivity, řízená cvičení). Děti zde 
mají přirozenou možnost k po zo -
rování života v trávě a k relaxaci.

Dlouhodobě spolupracujeme 
s různými subjekty a partnery jako 
jsou obec Žleby, Obora Žleby, zá -
mek Žleby, knihovna Žleby, SDH 
Žleby, Rybářský spolek, Lesy ČR, 
Česká obec sokolská, Policie ČR, 
Český Červený kříž a místní 
podnikatelé. Úzce taktéž spolupra -
cujeme se základní školou, kde 
využíváme moderních vzděláva -
cích prvků.

Všechny pracovnice MŠ spo -
leč ně usilují o to, aby se děti 
i  dospělí v prostředí školy cítili 
dobře, spokojeně, jistě a bez -
pečně. Podporujeme přátelskou 
atmosféru, doplňujeme rodinnou 
výchovu a snažíme se být pro 
rodiče i děti partnerem. Všechny 
děti mají rovnocenné postavení, 
zajištěna svá práva. Pedagogická 
práce směřuje k tomu, aby volnost 
a osobní svoboda dětí byla dobře 
vyvážená s nezbytnou mírou 
omezení vyplývající z nutnosti 
dodržování potřebného řádu a do -
držování pravidel soužití. Děti jsou 
vedeny podporujícím, vstřícným 
a  empatickým způsobem. Jsou 
pozitivně motivovány, dostatečně 
chváleny. Jsou ovlivňovány pro -
sociálním směrem (prevence šika -
ny a sociálně patologických jevů). 
Jsou vzdělávány v souladu s  RVP 
PV (Rámcový vzdělávací program 
pro předškolní vzdě lávání) a vy -
chází ze ŠVP (Školní vzdělávací 
program) s názvem „Objevujeme 
svět“. Stěžejním cílem naší práce je 
vytvářet pro děti takové podmínky, 
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Odpadové hospodářství obce – ano, už zase …
Téma odpadové hospodářství 

se na zasedání zastupitelstva stalo 
již jakýmsi evergreenem. Nějak 
ale do očí bije fakt, že za celou tu 
dobu (cca dvou let) jsme neudělali 
vlastně vůbec nic, abychom 
špatnou situaci na poli odpadů 
zlepšili. Na začátku byla … tma … 
a analýza odpadového hospo dář -
ství obce provedená firmou „Obce 
jinak“. Z této analýzy vyplynuly 
nedostatky, které je třeba vyřešit:

1) Dosažení míry separace 
pro první milník v roce 2025 tj. 
55% tříděné složky z celkového 
objemu odpadu – NESPLNĚNO – 
míra separace v naší obci v roce 
2020 byla zcela nedostatečná 
a  činila 25,01% tříděné složky. 
Jako nedostatečná byla hodnocena 
i produkce bioodpadu, což je 
v  naší obci nejprogresivnější 
složka tříděného odpadu. Za 
každý rok neplnění této státem 
stanovené kvóty, může být obci 
účtována sankce 200 000 Kč. 
A  protože stát peníze potřebuje, 
můžeme si být celkem jisti, že 
sankce vybírat bude.

2) Produkce skládkovaného 
odpadu na 1 obyvatel max. 200 
kg/rok – NESPLNĚNO – produkce 
SKO (černé popelnice) v naší obci 
v roce 2020 byla extrémní - cca 
381 kg/obyvatele a rok. Ve zprávě 
z Mikroregionu Čáslavsko byla 
naše obec s touto produkcí SKO 
zařazena mezi nejhorší obce 
mikroregionu. V roce 2022 bude 
skládkování odpadu účtováno 
takto: počet obyvatel se vynásobí 
190 kg a vyjde množství odpadu, 

které bude skládkováno za 500 Kč/
tunu. Veškerý odpad nad tuto 
hranici bude již skládkován za 
900 Kč/tunu. V naší obci to 
znamená, že přibližně polovina 
námi vyprodukovaného odpadu 
spadne již do kategorie s vyšším 
poplatkem. V následujících letech 
se oba poplatky budou nadále 
zvyšovat. 

3) Aktuální obecně závazné 
vyhlášky – SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ

4) Napravit starou a zákonu 
o  veřejných zakázkách nevyho -
vující smlouvu s poskytovatelem 
služeb – AVE Čáslav – 
NESPLNĚNO

5) Podnikatelské subjekty za -
pojené do odpadového hospodář -
ství obce – NESPLNĚNO – 
podnikatelé v naší obci nemají 
s  obcí uzavřeny smlouvy 
o nakládání s odpady a poplatcích 
za tuto službu. Využívají 
zavedeného systému a za likvidaci 
odpadů ze svého podnikání 
fakticky nic neplatí. Zároveň tím 
nesplňují svou zákonnou 
povinnost, která jim ukládá, mít 
zajištěn svoz odpadu vznikajícího 
z podnikání. 

6) Zavedení kontrolního 
systému - PAYT – NESPLNĚNO – 
tento kontrolní systém spočívá ve 
vážení vyváženého odpadu 
a  počítání svozů u jednotlivých 
subjektů/občanů. Na základě 
tohoto systému je potom možné 
nastavit v podstatě individuálně 
platby za odpady a motivovat 
občany k vyšší míře separace 
a  celkově ke snížení produkce 

aby se v době jejich pobytu v MŠ 
naučily odolnosti vůči stresům, 
zdraví škodlivým vlivům a sou -
časně se rozvíjela jejich osobnost. 
Prostřednictvím her, různých 
druhů učení a efektivních metod 
práce chceme rozvíjet jejich 
intelektuální, psychomotorické 
a  este tické dovednosti, vzájemnou 

odpadů. Před koncem tohoto roku 
se paní starostce podařilo po 
téměř roce a půl vyjednávání 
zajistit v této věci součinnost obcí 
Vrdy a  Ronov nad Doubravou. 
Cílem je utvořit dostatečnou „sílu“ 
obyvatel k tomu, aby mohly být se 
svozovou firmou, která bude 
řádně vy soutěžena, domluveny 
podmín ky svozu a systém PAYT. 
V  současné době totiž firma AVE 
tímto systémem nedisponuje. 

V analýze bylo dále konsta -
továno, že obec splňuje dobře 
další hodnocená kritéria a to infor -
mování občanů o odpadovém 
hospodářství (webové stránky 
obce, facebookové stránky, 
harmo nogram svozu odpadu, 
Občasník), sběr biologicky 
rozložitelného odpadu, sběr 
velkoobjemového 
a  nebezpečného odpadu alespoň 
2x ročně, sběr jedlých tuků 
a  olejů, sběr textilu, elektro -
spotřebičů, baterií a světel ných 
zdrojů, kovů.

A co ekonomika odpadového 
hospodářství? Obec dlouhodobě 
financuje odpadové hospodářství 
z obecního rozpočtu např. v roce 
2020 zhruba z 35%. Celkové 
náklady na odpadové hospo -
dářství jsou přibližně 1 350 000 
Kč. Příjmy od občanů a od firmy 
Ekokom (tj. bonusy za vytříděný 
odpad) jsou cca 900 000 Kč. Pro 
rok 2022 byl po 9 letech zvýšen 
poplatek za popelnice na 660 Kč/
os/rok a 660 Kč/rekreační objekt/
rok. Zároveň se však stále zvyšují 
náklady na odpadové hospo -

komunikaci a spolupráci, vést je 
k  samostatnosti, k získávání vědo -
mo stí, dovedností i postojů 
a uvědo mování si významu hodnot 
jako základu pro jejich budoucí 
plnohodnotný život. 

Rodiče dětí považujeme za 
prioritního partnera školy.

Řídíme se mottem: „Kde je 
radost, tam je smích.“ 

Naší snahou je, aby se děti 
v  mateřské škole naučily naslou -
chat ušima, dívat se očima a cítit 
srdcem.

Článek sepsala Markéta 
Čechová – vedoucí učitelka MŠ
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Od listopadu 2021 je v naší 
obci na náměstí Na Kopci (před 
hasičárnou) instalován tzv. 
Penguin box. Jedná se o chytré 
zařízení k  zpětnému odběru 
použitého textilu a zároveň je 
také možné jej využít k poslání 
i  přijmutí balíku a  to v režimu 
„z boxu do boxu“ a  „z boxu na 
adresu kdekoliv v ČR“.  

Služba je dostupná nonstop. 
Více informací najdete na 
www.penguinbox.cz.

Penguin box

dářství. Co se však příliš 
nezvyšuje je míra třídění v obci 
a  tím odměny od firmy Ekokom, 
které by mohly finanční stránce 
věci dost významně pomoci. 
Nemění se ani počet dlužníků, 
kteří obci za odpady neplatí. Je to 
přibližně 7% obyvatel obce.

Výše zmiňovaná analýza 
odpadového hospodářství je k dis -
pozici k nahlédnutí na Obec ním 
úřadě.

A co občané? Ti argumentují, 
že: 

1) Popelnice na tříděný 
odpad jsou stále plné! Občanům 
je k dispozici harmonogram svozu 
odpadu, aby si mohli vyvážení 
odpadu do popelnic lépe 
načasovat. Kapacita kontejnerů je 
dostatečná. Na 134 obyvatel by 
dle doporučení mělo připadat 
jedno sběrné hnízdo. V naší obci 
na jedno hnízdo připadá 122 
obyvatel. A ani objem 
vyvezeného odpadu neodpovídá 
domnělé naplněnosti. Tam, kde 
popelnice nedostačovaly, byl 
jejich počet navýšen. Bylo zřízeno 
i nové „hnízdo“. Takže občané 
zřejmě netřídí správně. Ale 
vykládat někomu v roce 2021, že 
pet lahve před vložením do 
popelnice je nutné sešlápnout 
a  kartonové krabice rozložit?! Že 
do plastů nepatří kyblík se 
ztvrdlým betonem a do papíru 
polystyren? To snad ne ….

2) Nejsme dostatečně 
informováni o tom, jak máme 
třídit! Informace jsou k dispozici 
na webové stránce obce, kde je 
vše popsáno, o změnách jsou 
obyva telé informováni např. 
prostřed nic tvím občasníku (téměř 
v každém čísle se o odpadech 
píše). A pokud má někdo 
informací přece jen málo, může 
se obrátit na zastupitele obce 
a požádat o další.  

3) Na co biopopelnice u do -
mu? Já žádný bioodpad neprodu -
kuji! Ne? Nevaříte? Nejíte 
zeleninu a ovoce? Nemáte doma 
květiny? Netopíte dřevem? Pouze 
bioodpadu vzniklého v souvislosti 
s vařením vyprodukuje jeden 
člověk 40-75 kg/rok. Možná to 
není tolik, ale když se vše nasčítá, 
tak se v praxi ukazuje, že cca 
40% obsahu černých popelnic 
patří do popelnic hnědých. Tím se 
ušetří za poplatek za skládkování, 
zlepší procentuální výsledky 
třídění v  obci a získá finanční 
bonus za vytříděný odpad. Nuž 
necháme se překvapit, jak 
dopadne místní anketa a jak se 
k  výsledkům postaví zastupitelé 
obce.

4) Nebude mi stačit černá 
popelnice! No, pokud ne, tak je 
na čase se zamyslet nad tím, zda 
je nutné produkovat tolik odpadu 
celkově (tj. zlepšit své 
spotřebitelské chování) a zvýšit 

míru separace. Zkrátka budeme 
muset začít každý od sebe a u 
sebe doma.

5) To budu muset myslet na 
to, kdy mám vyndat hnědou a kdy 
černou popelnici! Jo, to jo. To 
bude nutné. Nebo vyndejte obě 
a oni Vám jednu z nich vyvezou. 
Ale i jinde si zvykli (prakticky ve 
většině obcí v ČR) a my si 
zvykneme taky.

A co tím vším vlastně chceme 
říct? Že cesta mého odpadu 
nekončí u mých vrat ve chvíli, kdy 
vhodím pytel do černé popelnice. 
Že tím moje odpovědnost za můj 
odpad nekončí. Že místo 
stěžování si, bychom měli začít 
trochu víc myslet. Že za naše 
odpadové hospodářství platíme 
my všichni. A  nejenom penězi 
a  nejenom těch 660 Kč ročně. 
Pokud si myslíme, že zbytek přece 
zaplatí obec a  jsme spokojeni 
s tím, že ty naše popelnice vlastně 
nejsou tak drahé a nikdo ani 
nehlídá, kolik a co tam nahážeme, 
tak si lžeme do kapsy. Platíme to 
my všichni. Z peněz, které mohly 
být použity jinde, které mohly 
zaplatit nové osvětlení v několika 
ulicích nebo opravu chodníků 
někde jinde. Anebo cokoliv 
jiného, co mohlo být ku 
prospěchu nám všem. Děkujeme. 
Zdeňka N., Lída Z., Hanka N.
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Termíny plateb a výše poplatků pro rok 2022

Poplatek za sběr a svoz směsného odpadu

660 Kč/osobu u obyvatel s trvalým pobytem; rekreační chalupy 660 Kč/chalupu;
od poplatku jsou osvobozeny děti do 6 let věku včetně; poplatek je splatný do 
30.6.2022

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

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 30.6.2022

Vodné -  51,86 Kč/m3 + 10% DPH

(výši vodného kalkuluje VHS Vrchlice-Maleč jako prodejce vody 
a provozovatel vodovodní sítě)

Stočné – 56,50 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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