
Žlebský občasník

Dostává se k Vám první 
„cvičné“ číslo „Žlebského 
občasníku“, zpravodaje určeného 
k  informování občanů o dění 
v  obci. Jeho podoba i četnost 
vydávání je otevřená a bude se 
nadále vyvíjet podle potřeb a přání 
obyvatel naší obce. 

V tomto prvním čísle prvního 
ročníku se chceme ohlédnout za 
prací, kterou jsme jako nově 
zvolené zastupitelstvo obce 
započali právě před rokem. 
Začátky byly krušné, protože práce 
pro obec zahrnuje stohy papírů, 
stovky mailů a telefonátů, 
zdlouhavá jednání s nejrůznějšími 
úřady a institucemi. Záhy jsme 
zjistili, že naše tempo budou 
zásadním způsobem zpomalovat 
právě jednání s úřady a vyplňování 
nekonečného množství formulářů, 
žádostí, výkazů atp. Přesto jsme 
nezaháleli a už za sebou začínáme 
vidět kromě hromad papírů i  hma-
tatelné výsledky.

Již na ustavujícím zasedání 
zastupitelstva na podzim roku 
2018, byl schválen nákup 
automobilu CAS 32 TATRA pro 
místní jednotku dobrovolných 
hasičů. Do konce roku 2018 byla 
provedena inventura majetku obce, 
seznámili jsme se s hospodařením 
a sestavili rozpočet na rok 2019 
a  rozpočtový výhled obce do roku 
2023. V roce 2018 byla na základě 
již uzavřených smluv zahájena 
oprava střechy mateřské školy nad 
kuchyní a služebním bytem. Další 
fáze opravy střechy školky byla 

provedena v létě 2019 a poslední 
fáze, spočívající v instalování 
nových hromosvodů, se uskuteční 
koncem letošního roku. V mateřské 
škole bylo také investováno do 
výměny některých kamen, 
vybavení kuchyňky pro výdej jídel 
a především do úpravy hřiště. 
Hřiště je kompletně revitalizováno 
a osazeno novými herními prvky. 
Na podzim 2019 bude zahájena 
i  úprava zahrady při vstupu do 
školky, která se pokračování dočká 
na jaře roku 2020. Nové vybavení 
má i školní kuchyně a Dětský 
koutek v areálu školky.

Jedním z nejdůležitějších úkolů 
uplynulého roku bylo uskutečnění 
výběrového řízení na projekt 
„Vodovod Zehuby-Kamenné 
Mosty“, který je v současné době 
již ve fázi přípravy dokumentů 
k  žádosti o dotaci, kterou nutně 
potřebujeme získat k jeho realizaci. 
Pokud vše půjde podle plánu, pak 
na jaře 2020 zahájíme jeho stavbu, 
která vyřeší několikaleté potíže 
obyvatel těchto dvou místních částí 
s nedostatkem vody. Další výběrové 
řízení se týkalo vleklé opravy 
opěrné zdi u obecního úřadu. 
V  současné době je oprava zdi již 
dokončena a stavba zkolaudována. 

V souvislosti s nedostatečným 
zabezpečením zimní údržby v obci 
byl vypracován „Plán zimní 
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Vážení občané Kamenných Mostů, 
Markovic, Zehub a Žlebů!

Zpravodaj Kamenných Mostů, Markovic, Zehub a Žlebů

Mobilní rozhlas… A co to, prosím Vás, je?
V naší obci mohou občané 

využívat službu „mobilní 
rozhlas“, což je jedna z možností 
komunikace obce se svými 
obyvateli. K jejímu využívání je 
třeba provést registraci 
telefonního čísla do systému buď 
papírovou formou (s čímž Vám 

rádi pomůžeme na Obecním 
úřadě) nebo přes internet na 
https://ouzleby.mobilnirozhlas.cz.

Komunikace funguje obou-
stranně. Nejenom, že tato forma 
komunikace může přispět k infor-
movanosti občanů v místech, kde 

pokračování na straně 2

pokračování na straně 3
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https://ouzleby.mobilnirozhlas.cz
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údržby“ a za účelem zefek-
tivnění práce technických 
zaměstnanců obce provedena 
reorganizace a  zavedení postu 
vedoucího této skupiny 
pracovníků. V létě se ke 
skupině našich pracovníků 
přidali i pracovníci vyžádaní od 
Úřadu práce v Čáslavi. 
Výsledkem těchto opatření je 
výrazné zlepšení údržby obce. 
Občané obce i místní spolky se 
také již několikrát zapojili do 
celonárodní akce „Ukliďme 
Česko“ a pomáhají udržovat 
obec a její okolí čisté. Ve 
spolupráci s firmou AVE bylo 
rozšířeno spektrum tříděného 
odpadu o tetrapak, v  jednání je 
nyní sběr vysloužilých 
elektrospotřebičů a baterií.

  Na jaře 2019 bylo v místní 
knihovně zřízeno informační 
centrum a ve škole proběhlo 
výběrové řízení na místo 
ředitele Základní a Mateřské 
školy ve Žlebech. Z výběrového 
řízení vzešla nová paní ředitelka 
Mgr. Marcela Palošová. Dále se 
místní fotbalisté dočkali nových 
branek, čímž splnili podmínky 
pro zařazení do IV. třídy 
A Kutnohorské bronzové.

V průběhu léta 2019 byla 
provedena rekonstrukce střechy 
bytového domu na Sibiři, 
rekonstrukce střechy a komína 
hasičárny v Zehubech, 
rekonstrukce chodníku před 
základní školou, výstavba části 
chodníku v ulici Na Vranině. 
Následně započaly úpravy 
zeleně na náměstí, jednání 
o zabezpečení náměstí kamero-
vým systémem před vandaly 
a  začalo jednání o  úpravách 
provozu tamtéž ve smyslu 
omezení parkování tak, aby 
konečně začalo být naše 
náměstí alespoň částečně 
důstojným veřejným prostorem.

Ve fázi rozpracovanosti je 
projekt Naučné stezky ve 
Žlebech a bodových informa-

čních panelů v ostatních 
místních částech, plán letní 
údržby obce, investiční plán 
obce, územní plán obce, dotace 
na dětské hřiště, víceúčelové 
hřiště u školy a traktor pro 
údržbu obce, projekt na opravu 
domu č.p. 15, na opravu staré 
radnice, klubovny holubářů, 
úpravy sběrných míst na tříděný 
odpad, rekonstrukci budovy 
základní školy a lávky v parku.

Jak vidíte, práce už bylo 
uděláno hodně, a to 
nepočítáme běžnou agendu 
související s  chodem obce. 
Chceme také na tomto místě 
poděkovat všem spolkům 
a  organizacím, které se v  obci 
starají o kulturní a  společenský 

život a reprezentují obec 
v  mnoha ohledech. V  příštích 
číslech občasníku, bychom jim 
postupně rádi věnovali prostor, 
aby představili svou činnost, 
plány a úspěchy.

A co říct závěrem? Že jsme 
ještě rozhodně neskončili 
a  máme v obci hodně co 
zlepšovat, než budeme zcela 
spokojeni. A vás, občany naší 
obce, prosíme o  spolupráci, 
o  vaše názory, nápady a připo-
mínky.

Přejeme Vám hezké 
podzimní dny.

Zastupitelé obce Žleby

Mateřská školka Žleby léto 2019

Střecha v Zehubech léto  2019
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Slovo starostky obce
Vážení spoluobčané,
dovolte mi zmínit pár 

postřehů z ročního působení 
v  úřadu a přiblížit "co tam 
vlastně na tom úřadu 
děláme".

Nečekala jsem pro-
cházku růžovým sadem, ale 
stejně mě překvapilo mno-
žství byrokracie a  papí-
rování, které člověku ubírá 
velkou spoustu energie 
a  času. Uvedu příklad 
zeleně na náměstí, kdy jsme 
úpravu náměstí začali řešit 
v  dubnu. Oslovili jsme 
"památkáře", kteří měli 
vydat souhlasné stanovisko 
k  zamýšleným úpravám. Byl 
nám zaslán 80ti stránkový 
manuál, kde bylo popsáno 
velmi konkrétně, které 
rostliny patří do centra 
obce. 

Například rododendron 
nepatří na náměstí, ale 
pouze do parku. Zaslali nám 
konkrétní typ lavičky, který 
můžeme na náměstí umístit. 
Koho zajímá, že je 
trojnásobně dražší než jiná. 
Toto dohadování nám trvalo 
půl roku, než jsme konečně 
mohli osázet centrum.

Tento příklad není 
výjimkou, pokud chceme 
něco udělat, je třeba nechat 

vypracovat projekt, projekt 
nechat schválit dotčenými 
účastníky a až poté může 
dojít k realizaci.

Díky výbornému týmu 
lidí - aktivních zastupitelů se 
nám během jednoho roku 
podařila spousta věcí 
a  spoustu dalších máme 
rozpracovaných, jejichž re-
alizace se pomalu blíží. 
Ráda bych zde těmto 
zastupitelům poděkovala, za 
jejich nápady, připomínky 
a věcnou diskuzi.

Zajímají nás názory 
a připomínky našich občanů. 
Pokud je to jen trochu 
možné, snažíme se vyhovět 

je špatně slyšitelný místní rozhlas 
nebo dokonce nefunguje, ale 
poskytuje obyvatelům možnost, 
pomocí svého telefonu posílat 
obci podněty ke zlepšení nebo 
hlásit závady, poruchy, problémy.

Komunikace směrem k obča-
nům probíhá formou sms nebo 
mailem. Občané své připomínky 
posílají pomocí jednoduché 

aplikace, kterou si zdarma 
stáhnou do svých telefonů. Ta má 

formu jednoduchého formuláře, 
lze přiložit i fotografii z místa.

V naší obci je mobilní rozhlas 
již několik let zaveden. Zatím se 
do něj ovšem přihlásilo asi 10% 
občanů a není možno jej naplno 
využívat. Pojďme zlepšit komu-
nikaci i tímto způsobem a využít 
této možnosti.

Děkujeme, že se připojíte 
k nám již zaregistrovaným.

nebo alespoň najít kom-
promis. Osobně mám ráda 
upřímnost, snesu a uvítám 
kritiku řečenou do očí. 
Bohužel pro Žleby typické 
je, že jedna verze se povídá 
na Kopci a jiná na Sibiři. 
Proti této tiché poště se nedá 
bránit. Pokud si nejste jistí, 
jaká je skutečnost, zeptejte 
se přímo mě a ne souseda.

Jsem Vám plně k dis-
pozici téměř každý den na 
emailu starosta@ouzleby.cz 
nebo tel. 737 750 193.

Děkuji, Vaše starostka. 

Mobilní rozhlas… A co to, prosím Vás, je?
...pokračování ze strany 1

Základní škola Žleby léto 2019
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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: 327 398 100

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 
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

