
Žlebský občasník

V zářijovém Občasníku se s Vámi 
rozloučili zastupitelé, kteří hájili 
zájmy obce v letech 2018-2022. Ve 
volbách do obecních zastupitelstev, 
které se konaly 23. a 24.9.2022 jste 
zvolili zastupitele nové. Účast ve 
volbách v naší obci dosáhla 53,44 
%, z celkového počtu 1076 voličů 
ve volebním seznamu své hlasy 
odevzdalo 575 občanů. V novém 
obecním zastupitelstvu po volbách 
zasedli: za SNK obce Žleby a okolí 
– Ludmila Záklasníková, Zdeňka 
Nová, Hana Němcová, Milan 
Semerád, Karel Slavík, za ČSSD – 
Vladimír Šindelář, Filip Zavadil, 
Václav Fiala, Petra Novotná, za SPD 
– Pavel Kunášek a za STAN – Josef 
Novotný.

střednědobý výhled rozpočtu obce 
pro roky 2023-2027 a návrh 
rozpočtu pro rok 2023 včetně 
příspěvkové organizace. Rozpočet 
na jedné straně počítá s vyššími 
příjmy, ale samozřejmě se na straně 
druhé zvyšují i náklady. Obci se 
podařilo dobře zafixovat ceny 
energií a tak tato položka sice 
narůstá, ale ne nebezpečným 
tempem. I v ostatních položkách 
rozpočtu obec klade důraz na 
úspory a uvážené investování 
financí. Jsme přesvědčeni, že 
rozpočet se podařilo sestavit tak, aby 
obec následující rok bez potíží 
zvládla. 

Zastupitelé také schválili nový 
jednací řád, členy finančního 
a  kontrolního výboru, přijali dar od 
Středočeského kraje ve výši 928 000 
Kč na stavební úpravy budovy čp.15 
na bytový dům nebo příspěvek 
Městské nemocnici Čáslav. Dále 
vzali na vědomí zvýšení cen za 
služby od firmy AVE CZ - od nového 
roku bude obci za služby posky -
tované v odpadovém hospo dářství 
účtováno 20,3%  více. Schváleny 
byly obecně závazné vyhlášky 
č.1/2022 o stanovení obecního 
systému odpadového hospodářství 
a  vyhláška č.2/2022 o  místním 
poplatku za obecní systém odpado -
vého hospodářství. Druhou vyhláš -
kou zastupitelé stanovili poplatek za 
odpady na 700 Kč/osobu. Rozhodli 
se tak na základě finančního 
výsledku za prvních deset měsíců 
roku 2022, kdy příjmy od občanů 
společně s bonusy za vytříděný 
odpad činily 982 842 Kč a výdaje 
na odpadové hospodářství 2 981 
597 Kč. I nadále obec pokračuje 
v  krocích a jednáních, které 
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Vážení občané Kamenných Mostů, Markovic, Zehub a Žlebů!

Zpravodaj Kamenných Mostů, Markovic, Zehub a Žlebů
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Ustavující zasedání se konalo 
31.10.2022 již tradičně v Hospůdce 
u Kosů. Proběhlo až šest týdnů po 
volbách a to proto, že byl napaden 
výsledek voleb v naší obci. Dne 
19.10.2022 rozhodl Krajský soud 
v  Praze svým usnesením o tom, že 
návrh na neplatnost voleb byl 
neopodstatněný. Na ustavujícím 
zasedání proběhla volba starosty, 
místostarosty a předsedů výborů. 
Starostkou obce se stala Ludmila 
Záklasníková, místostarostkou 
Zdeňka Nová, předsedou finančního 
výboru Milan Semerád, předsedkyní 
kontrolního výboru Petra Novotná. 

První „tradiční“ zasedání 
zastupitelstva proběhlo 28.11.2022. 
Zastupitelé vzali na vědomí 

Dne 13. a 14.1.2023 se uskuteční 
první kolo prezidentských voleb, 
případné druhé kolo pak o dva týdny 
později 27. a 28.1.2023. V naší obci 
se otevřou tři volební okrsky.

 Volební místnost pro Kamenné 
Mosty a Zehuby bude otevřena v 
hasičárně v Zehubech. Ve Žlebech 
budou jako vždy zřízeny dvě volební 
místnosti. Pro volební okrsek č. 2 v 

Prezidentské volby 2023
budově obecního úřadu na 
Zámeckém náměstí (toto volební 
místo náleží i voličům z Markovic) a 
pro volební okrsek č. 1 v budově 
základní školy – v tělocvičně (vstup 
z ulice Komenského).

Volební místnosti budou otevřeny 
v pátek od 14 hodin do 22 hodin a v 
sobotu od 8 hodin do 14 hodin. 

Z.N.
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Slovo starostky obce
Vážení spoluobčané, úvodem 

„slova“ bych ráda poděkovala za 
podporu našeho volebního usku -
pení ve volbách do zastupitelstva 
obce, díky které jsme získali 
dostatečný počet mandátů a mů -
žeme pokračovat v  realizaci 
našich plánů. Také proto se Vám 
dostává do rukou další číslo 
Žlebského občasníku, kde budou 
zveřejňovány informace o činnosti 
zastupitelstva obce a jeho zámě -
rech, případně další informace 
týkající se chodu obce.

Chtěla bych touto cestou také 
požádat o spolupráci, obzvláště 
nyní v zimním období. K průběhu 
bezproblémové zimní údržby 
chodníků a místních komunikací, 
je zapotřebí, aby nebyla vozidla 
zaparkovaná na chodnících a ko -
munikace zůstávaly průjezdné 
v  šíři minimálně 4 m. Buďte, 
prosím, ohleduplní, a uvědomte 
si, že údržba nebude provedena 
nejen v bezprostředním okolí 
těchto vozidel, ale většinou je 
znemožněna i u dalších nemovi -
tostí v okolí.

I přesto že se zima ještě neuká -
zala v plné síle, jsme zahájili 
adventní období Adventním 
setkáním na náměstí a v budově 
základní školy žáci a učitelé uspo -
řádali Vánoční jarmark včetně 
divadelního představení pohádky 
„Zlatovláska“ v podání dětí z dru -
žiny. Po dlouhém covidovém 
období je velmi potěšující vidět 
tak velkou návštěvnost na těchto 
akcích. Věříme, že se v nejméně 
takto hojném počtu sejdeme i v 
dalších letech.

Přeji Vám poklidný adventní 
čas, krásné vánoční svátky a šťast -
ný vstup do Nového roku. 
V  novém roce 2023 Vám přeji 
hlavně hodně štěstí, pevné zdraví, 
ale také finanční jistotu, která je 
v této nelehké době také důležitá.

Ludmila Záklasníková
Vaše starostka

povedou ke zlepšení a zkvalitnění 
našeho odpadového hospodářství 
a  zároveň lepšímu ekonomickému 
výsledku. 

Prosincové zasedání zastupitelstva 
je plánováno již na 19.12.2022 tedy 
na dobu, kdy Občasník bude již 
téměř na cestě k Vám, proto je toto 
vydání na informace z obecního 
úřadu poněkud strohé.

A jsme zase na konci … na konci 

Nová zelená úsporám Light pro nízkopříjmové domácnosti
Nízkopříjmovým domácnostem 

nyní vznikla možnost získání dotace 
v programu Nová zelená úsporám 
Light na zateplení fasády, zateplení 
střechy, zateplení stropu, zateplení 
podlahy, výměnu oken nebo výmě -
nu vchodových dveří. Na jeden ro -
dinný dům lze získat až 150 000,- 
Kč. Oprávněnými žadateli o tuto do -
taci jsou vlastníci nebo spolu vla st -
níci rodinného domu, nebo trvale 
obývané rekreační stavby, kdy 
všichni členové vaší domácnosti jsou 
příjemci starobního důchodu nebo 
invalidního důchodu 3. stupně, 
nebo vaše domácnost pobírala 
v  období od 12. 9. 2022 příspěvek 
na bydlení. Dotaci lze získat 
i zálohově – tj.předem.

S touto dotací Vám poradí zástu -
pci MAS Lípy pro venkov z.s. Jan 
Jiskra (eml:starosta.starkoc@gmail.com 

pokračování ze strany 1
roku 2022 a na konci již čtvrtého 
ročníku Žlebského občasníku.

A tak závěrem tohoto posledního 
úvodníku chceme všem občanům 
naší obce poděkovat za spolupráci 
v  minulém roce, popřát klidné 
a krásné vánoce a šťastný a úspěšný 
rok 2023. 

Za zastupitele obce sepsala
Zdeňka Nová

tel. 603 114 537) nebo Mgr. Radek 
Tvrdík (tvrdik@lipaprovenkov.cz 
724  106  051) včetně zpracování 
odborného posudku navrhovaných 
opatření.

Pro podání žádosti je zapotřebí 
mít aktivní Identitu občana, 
emailový a telefonní kontakt.

L.Z.
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Třída Ježků pak poslední listopadový 
den završila návštěvou polytech -
nického centra ve Vrdech, kde si děti 
pohrály s nejrůznějšími druhy staveb -
nic. Děti ze třídy Vlaštovek a Berušek 
však nemusí zoufat, rozhodně o nic 
nepřijdou, pojedou také, ale v jiném 
termínu.

V měsíci prosinci nás čeká návštěva 
Mikuláše s čertem ve spolupráci 
s  žáky ze ZŠ, uspořádáme také 
„Čertovský rej“ a půjdeme se podívat 
na divadlo „Zlatovláska“, které pro nás 
připravily děti z družiny. V polovině 
měsíce máme v plánu společné 
posezení rodičů s dětmi s připra -
veným vánočním programem, které 
Vás jistě naladí do té správné 
předvánoční atmosféry. Celý měsíc 
pak před prázdninami zakončíme 
nadílkou od Ježíška.

V lednu pak k nám přijede nestátní 
zdravotnické zařízení s projektem 
„Koukají na nás správně?“, kde v pří -
padě zájmu rodičů, vyšetří zdra -
votnický pracovník preventivně dětem 
zrak. Dne 26.1.2023 bude od 15:00 – 
17:00 uspořádán Den otevřených 
dveří, kde si rodiče a děti mohou 
prohlédnout prostory naší mateřské 
školy a zjistit vše, co Vás zajímá. 
Zodpovíme jakékoliv dotazy ohledně 
naší MŠ, popovídáme o průběhu, 
formách a cílech našeho předškolního 
vzdělávání.

Cílem naší školky je, aby se děti 
cítily bezpečně, chodily do školky 
rády, získaly a upevňovaly si vědo -
mosti, návyky, dovednosti, hod no ty 
a  postoje prostřednictvím nejrůzněj -
ších forem učení a metod práce a v 
neposlední řadě také vytvoření 
harmonického, estetického a podnět -
ného prostředí pro všechny zúčast -
něné (rodiče, děti, zaměstnance). 
Spolupráci s rodiči dětí považujeme 
za prioritní.

Přejeme všem rodičům a dětem 
krásné prožití vánočních svátků 
a splnění těch nejtajnějších přání!

Bc. Markéta Čechová
vedoucí učitelka MŠ

O slovo se hlásí… Základní a mateřská škola Žleby
Blíží se Vánoce a děti ve škole jsou 

natěšeny na vánoční dárky. V tomto 
období jsme si našli čas, abychom se 
zapojili jako škola do akce při rozsvě -
cení vánočního stromu na náměstí 
v  obci, děti nacvičily krátké pásmo 
koled, zahrály na flétny a vyrobily 
spoustu vánočních výrobků. Ty si mohl 
kdokoli na jarmarku koupit za symbo -
lickou cenu. 

Děti ze školní družiny nacvičily s vy -
chovatelkami a asistentkami pohádku 
Zlatovláska, kterou zahrály na vánočním 
jarmarku ve škole. Celá akce měla velký 
úspěch, přišlo spoustu rodičů, pra ro -
dičů, tetiček, strýčků, bývalých žáků 
a  dalších občanů ze Žlebů a z okolí. 
Mohli si prohlédnout zimní výzdobu 
školy, připravené bylo občerstvení v po -
době trdelníků, párků v rohlíku, cu -
kroví, kávy a čaje. Vše připravovali - 
vařili a pekli - žáci naší školy. 

Takovéto akce považuji za cestu, jak 
občanům představit školu, její prostředí 
a zaměstnance.

Škola ve Žlebech má více než 
stoletou tradici. Stoupá její počet žáků 
a  úspěšnost našich dětí na středních 
školách a učilištích nás utvrzuje v tom, 
že nabízí kvalitní vzdělání.

 Marcela Palošová
ředitelka školy

V letošním roce máme v naší 
mateřské škole zapsáno 68 dětí. 
Celková kapacita je 73 dětí. Jsou 

otevřeny tři třídy – třída BERUŠEK, 
JEŽKŮ a VLAŠTOVEK. Naše škola je 
rodinného typu a děti jsou vzdělávány 
v souladu s RVP PV a ŠVP s názvem 
„Objevujeme svět“. Od začátku toho -
to školního roku k nám přišlo 25 
nových dětí a byl pro ně uplatňován 
individuální adaptační program.

V měsíci říjnu jsme navštívili místní 
rybáře s programem „Ve vodě nežijí 
jenom vodníci“ a také místní Há -
jovnu, kde jsme donesli pro zvířátka 
na zimu kaštany a žaludy, které jsme 
nasbírali v přilehlém zámeckém par -
ku. Ostatně v parku trávíme pod -
statnou část dne. Snažíme se, mimo 
jiné, aby v rámci environmentální 
výchovy, děti budovaly kladný vtah 
k  přírodě, její ochraně a měly 
povědomí o působení člověka na 
přírodu včetně jejich důsledků. I to je 
jedním z našich dílčích cílů vzdě lá -
vání.

V listopadu jsme pro rodiče s dětmi 
uspořádali v odpoledních hodinách 
Drakiádu a pozvali jsme je k nám do 
mateřské školy na tvořivou „Podzimní 
dílničku“, kterou děti doprovodily 
malým pásmem písniček a básniček 
pro vytvoření pravé podzimní atmo -
sféry. Na konci měsíce nás navštívil 
kouzelník s programem „Uspávání 
přírody“ a navštívili jsme také ZŠ, kde 
jsme byli pozváni na promítání 
krátkého příběhu ve sférickém kině. 

Adventní setkání ve Žlebech
O první adventní neděli 

27.11.2022 se sešli občané naší 
obce na Zámeckém náměstí, aby 
společně zahájili adventní čas. 
Obec Žleby ve spolupráci s místní -
mi spolky přichystala vánoční jar -
mark, kde byly k prodeji výrobky 
místních obyvatel a šikovných lidí 
z blízkého okolí. Děti ze základní 
školy ve Žlebech vyrobily a pro dá -
valy vánoční dekorace a ozdo -
bičky, byla přichystána dílnička pro 
děti, kde si mohly ozdobit vánoční 
baňky podle vlastní fantazie, 
nazdobit perníček nebo rozkrojit 
jablíčko. 

Děti ze ZŠ a MŠ vystoupily 
s  krátkým programem a  zazpívaly 
vánoční koledy, s ta nečním číslem 
vystoupily mažoretky SilverStar 
Žleby. Společně jsme rozsvítili 
vánoční strom a zašli do kostela 
Nanebevzetí Panny Marie na 
vánoční koncert kapely JeToJedno 
a Hasbend. Děkujeme Sokolu 
Žleby, Českému svazu žen, SDH 
Žleby, Zehuby a Kamenné Mosty, 
ZŠ a MŠ Žleby, farnosti Žleby, 
kapele JeToJedno, kapele Hasbend 
a všem ostatním, kteří se podíleli 
na zajištění setkání. 

Z.N.
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Termíny plateb a výše poplatků pro rok 2023

Poplatek za sběr a svoz směsného odpadu
700 Kč/osobu u obyvatel s trvalým pobytem; rekreační chalupy 700 Kč/chalupu;
od poplatku jsou osvobozeny děti do 6 let věku včetně; poplatek je splatný do 30.6.2023

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
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 30.6.2023

Vodné -  64,39 Kč/m3 s DPH
(výši vodného kalkuluje VHS Vrchlice-Maleč jako prodejce vody a provozovatel vodovodní 
sítě)

Stočné – 65,61 Kč/m3 s 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, případně 
kartou 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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