
Žlebský občasník

Čtyři měsíce uplynuly jako 
voda a přišel čas vypustit do 
světa 1. číslo II. ročníku 
Žlebského občasníku. V úvodu 
se opět krátce ohlédneme za 
děním na Obecním úřadě 
a v obci.

Na listopadovém zasedání 
zastupitelstva byl schválen 
záměr na rekonstrukci domu čp. 
15 („středisko“) na bytový dům 
a  schváleno podání žádosti 
o dotaci na tento projekt.

V současné době je varianta 
rekonstrukce této budovy 
pomocí „dotace ze Státního 
fondu rozvoje bydlení na 
sociální a smíšené domy“ jediná 
možnost, jak tuto budovu 
opravit, a zastupitelé obce se po 
dlouhém zvažování rozhodli 
tuto možnost využít.

Dalším připraveným pro -
jektem a odevzdanou žádostí 
o dotaci je projekt rekonstrukce 
topení v mateřské škole, kde je 
vytápění objektu již téměř 
historickými akumulačními 
kamny značně neekonomické. 
Jistých úspor bylo dosaženo 
alespoň částečnou výměnou 
kamen v loňském roce, topení 
ve školce je však třeba řešit 
celkově. Po rekonstrukci by 
mělo školku vytápět tepelné 
čerpadlo.

Byla také schválena koupě 
tepelného čerpadla do hasičárny 
v Zehubech. Čerpadlo bylo již 
v  prosinci nainstalováno a  uve -
deno do provozu.

Žlebští hasiči doplnili 
v  závěru roku své vybavení 
o  AED defibrilátor a k němu 
náležející zdravotnické vybave -

pomoc nedorazí včas.
V listopadu 2019 byl také 

schválen záměr opravy povrchu 
silnice v ulici Školní a v prosinci 
vysoutěžen dodavatel stavby. 
Rekonstrukce ulice by měla 
proběhnout do poloviny roku 
2020. 

V prosinci pak zastupitelé 
schválili rozpočet na rok 2020 
včetně rozpočtu příspěvkové 
organizace, a nové obecně 
závazné vyhlášky o poplatcích 
v obci. 

Na lednovém zasedání 
zastupitelstva byly schváleny 
příspěvky spolkům (v letošním 
roce celkem ve výši 320 tis. 
korun). 

Byl schválen záměr na 
rekonstrukci domu č.p. 272 
(„vinotéka“) tak, aby přízemí 
bylo variabilně použitelné pro 
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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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Rozsvěcení vánočního stromu ve Žlebech
V neděli 1.12.2019 se občané 

naší obce sešli na Zámeckém 
náměstí, aby se společně naladili 
na vánoční vlnu. Mnozí si vyzko-
ušeli zdobení perníčků, pouštění 
lodiček, rozkrojili si jablíčko, 
popili svařeného vína.

Děti v dětské dílničce vybar-
vovaly sádrové odlitky a dospělí 
podpořili Základní a mateřskou 
školu a také mažoretky Silver Star 
Žleby zakoupením výrobků 
s  vánoční tématikou, které děti 
pro tuto příležitost vyrobily.

Tu pravou vánoční atmosféru 
zajistily děti ze Základní a ma-
teřské školy, které si připravily se 
svými učitelkami krásné vys-
toupení, a všichni si společně 

s  nimi mohli zazpívat vánoční 
koledy. Vánoční náladu pak 
doplnily malé i velké mažoretky 
Silver Star Žleby tematicky 
laděným vystoupením.

A v závěru jsme společně 
rozsvítili vánoční strom, pod 
kterým už na nejmenší návště-
vníky čekalo malé překvapení. Na 
celé akci se podílela Obec Žleby, 
hasiči Žleby, Český svaz žen 
a Sokol Žleby. Všem za organizaci 
velice děkujeme a těšíme se, že 
příští rok ve stejnou dobu se na 
našem náměstí sejdeme znovu.
PS: Víte že, na ozdobení 
našeho vánočního stromu bylo 
použito 80 m světelných 
řetězů?

ní, a také absolvovali kurz nutný 
k  jeho používání. Nyní jsou 
připraveni zasáhnout v život 
ohrožujících případech, kdy by 
hrozilo, že rychlá lékařská 
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Slovo starostky obce
Vážení spoluobčané, dovolte 

mi úvodem popřát Vám všem 
hodně zdraví a štěstí v roce 
2020, úspěšný jak osobní tak 
pracovní život. 

Začátek roku byl pro nás ve 
znamení žádostí o dotace. Podali 
jsme žádost o dotaci na opravu 
domu č. p. 15, žádost o dotaci na 
vybudování vodovodu v Zehu -
bech a Kamenných Mostech, 
žádost o dotaci na pořízení 
digitálního obecního rozhlasu 
napojeného na složky IZS včetně 
zdigitalizování povodňového 
plánu, žádost o dotaci na 
knihovnický systém „Tritius“ 
a  projektor, žádost o dotaci na 
vybavení zahrady MŠ, které bude 
zaměřené na environmentální 
vzdělávání dětí, žádost o dotaci 
na informační tabule a městský 
mobiliář ve Žlebech a místních 
částech, žádost o dotaci na 
zrekonstruování sběrných míst na 
tříděný odpad. Na tomto místě 
bych ráda poděkovala celé své 
rodině, která mě podpořila 
a  pochopila mé večerní návraty 
domů a pracovní víkendy proto, 
aby všechny tyto žádosti byly 
připraveny kompletně a včas.

Dále bych se v tomto 
sloupku ráda věnovala 
problematice odpadů. Jistě jste 
zaznamenali, že odpady budou 
do budoucna velký problém. 

V  současnosti sice politici 
posunuli omezení skládkování 
odpadů do roku 2030 a je 
pravdou, že tento termín se 
neustále posouvá, ale nepůjde to 
donekonečna. S odpady budeme 
muset něco vymyslet, a to 
společně. Společnými silami 
bychom měli dosáhnout vyššího 
procenta vytříděného odpadu. 
Obec se pokusí zajistit nám 
občanům možnosti, jak co 
nejvíce a nejefektivněji třídit 
domácí odpad.

Pokud získáme dotaci, 

komerční účely vč. možnosti 
zřízení ordinace lékaře. Ve 
spolupráci s nově vzniklým 
zehubským okrašlovacím 
spolkem „VesSpolek“ bude 
zpracována a  podána žádost 
o  dotaci na opravu křížku 
v  Zehubech a  kapličky 
v Kamenných Mostech.

Dále byly schváleny úpravy 
v  dopravním značení v ulici 
Ronovská resp. nám. Na Kopci. 
Jejich účelem je zvýšení 
bezpečnosti dětí, které se zde 
pohybují, a upozornění na 
výjezd hasičů.

Jednotka žlebských hasičů 
získala v lednu od Hasičského 
záchranného sboru dar ve formě 
vyprošťovací techniky, která 
bude součástí vybavení 
výjezdových vozidel jednotky 
JPO3.

Obci byla v  lednu také 
nabídnuta možnost dotace na 
kompostéry, které by byly 
rozdány mezi občany obce 
k  dlouhodobému užívání. Rádi 
bychom tedy občany požádali 
o vyjádření se k tomuto tématu 
a  vyplnění ankety, kterou 
bychom rádi zjistili, zda je mezi 
občany o kompostéry zájem. 
Více informací a anketní lístek 
najdete v tomto občasníku. Je 
možno odpovědi zaslat i na 
mail obcasnik@ouzleby.cz.

Na závěr tohoto úvodníku 
bychom rádi všem občanům 
obce popřáli mnoho úspěchů, 
štěstí a  zdraví v roce 2020. 
Těšíme se na spolupráci s Vámi, 
podněty i připomínky a rádi Vás 
uvítáme na zasedáních 
zastupitelstva.

Zastupitelé obce Žleby

zrekonstruujeme sběrná místa na 
tříděný odpad a zvýšíme jejich 
kapacitu. Rezervu v třídění ale 
máme i v bioodpadu. Osobně 
jsem zastáncem, že bioodpad by 
v  naší obci měl zůstávat. Jsem 
pro pořízení kompostérů a jejich 
poskytnutí občanům. Spolu 
s kompostéry by zůstala možnost 
odvézt bioodpad do červených 
kontejnerů, do kterých ovšem 
nepatří větve, ani jiný odpad, 
patří sem pouze tráva a listí. 

Často se mě občané ptají, 
jestli se bude zvyšovat poplatek 
za popelnice. Prozatím mohu 
říci, že nebude, ale druhým 
dechem dodávám, tento poplatek 
nám pokrývá „pouze“ náklady 
spojené s vyvážením „černých“ 
popelnic (a  navíc po roce 2030 
dojde k  několikanásobnému 
zdražení poplatku za odpad 
odvážený na skládku). Náklady 
na svoz tříděného odpadu, 
velkoobje mového odpadu a  ne -
bezpečného odpadu hradí obec 
z vlastních zdrojů. 

Proto mám pro nás výzvu: 
Pojďme třídit, vyzkoušejme, jestli 
tříděním odpadu nedokážeme 
snížit obsah černých popelnic, 
a pokud to půjde, mohli bychom 
snížit i interval svozu z jednou za 
týden na jednou za 14 dní. 

Samostatnou kapitolou jsou 
černé skládky. Nechápu ty, kteří 
nelení, naloží odpad do auta 
a  odvezou ho např. do lesa. 
Změna v myšlení lidí je ale běh 
na dlouhou trať, a proto se 
zaměříme i na výchovu, proto 
podporujeme ZŠ a MŠ v jejich 
aktivitě vzdělávat děti v oblasti 
environmentální. Je třeba dětem, 
ale nejen jim, ukázat, jak 
spolupracovat a pomáhat živo -
tnímu prostředí.

Hezký den Vám všem.
Ludmila Záklasníková

pokračování ze strany 1



březen 2020 Žlebský občasník strana 3

Slavnostní předání přístroje

Díky příspěvku Nadace 
Agrofert ve výši 50 tis. korun, 
kterou získali hasiči ve Žlebech, 
bylo možné ve spoluprácí s Obcí 
Žleby, která na nákup přístroje také 
přispěla ze svého rozpočtu, 
zakoupit automatizovaný externí 
defibrilátor a k němu i další 
příslušenství.

Jeho slavnostní předání pro-
běhlo 27.11.2019 za účasti 
zástupce Ethanol Energy Martina 
Kubů a starostky naší obce Ludmily 
Záklasníkové. Do konce roku 2019 

byli hasiči proškoleni v  zacházení 
s  defibrilátorem a  nyní jsou 
připraveni na pokyn operačního 
střediska v  odůvodněných 
případech odborně zasáhnout.

Žlebští hasiči mají novou zdravotnickou techniku

O slovo se hlásí: Základní a mateřská škola
Vážení obyvatelé, dovolte mi 

krátce představit změny, ke kterým 
došlo ve žlebské škole a školce. Jis-
tě nikomu z Vás neuniklo, že se 
úplně změnilo složení pedago-
gického sboru ve škole.

Ze školy s koncem minulého 
školního roku odešli pedagogové – 
někteří do zaslouženého důchodu, 
někteří na jiné místo. Chtěla bych 
jim ještě jednou poděkovat za prá-
ci a nasazení, se kterým vykonávali 
povolání učitele na zdejší škole. 

S jejich odchodem souvisí  
personální změny v obsazení pe-
dagogického sboru i ve vedení ško-
ly.  Nově je zde paní učitelka 
Adéla Lebdušková, třídní prvňáč-
ků. Těch je v současnosti devět. Ve 
druhé a čtvrté třídě je třídní uči-
telkou Zdena Klinkáčková, ta za-
stupuje paní učitelku Andreu 
Jandovou, která je v současné době 

na rodičovské dovolené. Ve třetí a 
páté třídě je paní učitelka Pavlína 
Rytinová, která učí ještě na 
druhém stupni anglický jazyk. Jako 
matikářka je zde Hana Tomišková, 
češtinářka Anna Poživilová, pro 
výuku německého jazyka a dějepi-
su Miroslava Boržíková, nově je tu 
tělocvikář Aleš Kuklík. Paní uči-
telka Miroslava Prchalová působí 
na naší škole jako vyučující pří-
rodovědných oborů již delší dobu.

Změna je i ve vedení školy, ře-
ditelkou se stala Marcela Palošová 
a zástupkyní ředitele Ivana Nová-
ková.

Součástí pedagogického sboru 
jsou i vychovatelky ve školní druži-
ně – Monika Štainerová a  Pavlína 
Matyášová, které zároveň působí i 
jako asistentky pedagoga v do-
poledních hodinách ve třídách, 
kde jsou žáci s výchovněvzděláva-

cími obtížemi. Další asistenti jsou 
Jaroslav Novák, Kateřina Lásková 
a  Monika Holubová. Asistent pe-
dagoga je činnost, kterou může vy-
konávat pouze ten, kdo absolvuje 
rekvalifikační kurz a  má úplné 
středoškolské vzdělání s maturitou 
nebo pedagogické vzdělání. 

V mateřské škole nás opustila 
Michaela Jeriová a nastoupila místo 
ní Zuzana Ištvánková. Ostatní uči-
telky – Bohdana Havránková, Jana 
Lášková a  Gabriela Vašíčková pů-
sobily ve školce už dříve. Samo-
zřejmě že ani v mateřské škole se 
neobejdeme bez asistentek, jsou 
zde Lenka Hörmannová a Hana 
Reková. I pro ně platí stejné před-
pisy pro výkon jejich povolání.

S novým školním rokem souvi-
sí i spousta jiných změn, ale to 
nejdůležitější – KVALITNÍ VÝUKA 
– je stále prioritou ve škole i ve 

Informační centrum a knihovna ve Žlebech
Knihovna ve Žlebech sídlí 

v přízemí budovy Obecního úřadu 
na Zámeckém náměstí již řadu let, 
a přesto si do ní spousta občanů 
dosud nenašla cestu.

Od dubna 2019 k činnosti 
knihovnice paní Petrové přibylo 
podávání turistických informací 
v  rámci informačního centra 
a  prodej turistických vizitek, 
známek a map.

A co dále nabízí naše 
knihovna? Především velký výběr 
knih pro děti i dospělé. V současné 
době knižní fond čítá cca 10 000 
knih. Pravidelně je doplňován 
o  dlouhodobé zápůjčky knih 
z Okresní knihovny v Kutné Hoře 
a  je zde i možnost výpůjčky knih 
i  z jiných knihoven v celé České 
republice podle individuálních 
žádostí čtenářů.

V letošním roce byl navýšen 
rozpočet knihovny na nákup knih 
a  také je naplánováno vytřízení 
a  reorganizace knihovního fondu. 

Pro zlepšení provozu knihovny 
a možnosti online rezervace knih 
bude zakoupen knihovnický 
počítačový systém „Tritius“.

V knihovně je zdarma 
provozován internet, od loňského 
roku na novém PC pořízeném 
v rámci dotačního programu.

Knihovna nabízí tisk doku -

mentů a také obalování knih, 
učebnic a sešitů do vel. A4 do 
pevné transparentní folie. Tato 
služba je zpoplatněna 10 Kč za 
kus pro registrované čtenáře 
a 12 Kč za kus pro ostatní.

Dění v knihovně a IC i v celé 
obci můžete sledovat na face -
booku. 
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Z naší činnosti
 V předvánočním čase plném 

shonu a starostí si spousta z Vás 
udělala čas a přišla na tradiční 
rozsvěcení vánočního stromu na 
náměstí ve Žlebech

 O bohatý kulturní program se 
postarali žáci a učitelé ze základní 
i mateřské školy, kteří nacvičili 
několik vánočních písní. 

Plánujeme: Rekonstrukce Zámeckého náměstí
O rekonstrukci Zámeckého 

náměstí ve Žlebech se mluví již 
dlouhou dobu. Především z  dů-
vodů finanční nákladnosti 
projektu, ale i obtížného zabe-
zpečení ev. rekonstruovaného 
náměstí před vandaly, bylo zatím 
v loňském roce přistoupeno 
pouze k parkovým 
úpravám středové 

ru. Myšlenka rekonstrukce ná-
městí však tímto není zapomenu-
ta a na rekonstrukci je k dispozici 
projekt z roku 2015.

rekonstrukci 
ke zhlédnutí 

(plná podoba i s při-
lehlými ulicemi je k nahlédnutí 
na Obecním úřadu).

Zároveň Vám tímto otevírá-
me možnost, se k dané proble-
matice vyjádřit. Zajímají nás 
Vaše názory, nápady i připo-
mínky k  projektu i Zámeckému 
náměstí jako takovému. Případné 
otázky a  návrhy směřujte 
k  rukám a  uchu starostky obce. 
Děkujeme.

školce.
Další kladný posun přinese 

rozdělení spojené třídy pro příští 
školní rok. Zvyšuje se počet žáků, 
v současné době naši školu navště-
vuje 74 dětí a školku 44 dětí. 
Z tohoto důvodu bylo zapotřebí se 
souhlasem Obce zakoupit i za-
řízení do školní kuchyně jako je 
konvektomat, myčky nádobí 
a podobně. 

Snažíme se, aby děti i rodiče 
či jiní zákonní zástupci byli 
spokojeni, aby škola vzkvétala 
a dávala všem dětem kvalitní vzdě-
lání. O výchovu se ale musí posta-
rat rodiče.

části ná-
městí. Na 

podzim 2019 schvá-
lilo zastupitelstvo obce, 

po projednání záměru se 
Správou zámku, Poštou ČR, Poli-
cií ČR a  obyvateli náměstí, 
úpravy parkování v tomto prosto-

Děti též v hodinách výtvarné 
výchovy, pracovních činností a  ve 
školní družině vyrobily drobné 
ozdoby, které jste si mohli za 
drobný obnos zakoupit ve stánku.

Je samozřejmostí, že 
takovýchto kulturních akcí se 
zúčastňuje škola, jejíž zřizovatelem 
je Obecní úřad ve Žlebech. Jsme 

rádi, když se dětem něco povede. 
A pokud se něco pokazí, máme 
alespoň motivaci pro další roky to 
napravit.

Už se těšíme a připravujeme 
na pouťový jarmark.

 Mgr. Marcela Palošová

V 
tomto 

projektu je 
parkování ře-
šeno ještě jiným 

způsobem, než 
navrhuje za-

stupitelstvem 
schválený 

záměr. 

Protože se otázka budoucí 
podoby náměstí dotýká každého 
z  obyvatel obce, předkládáme 
Vám projekt 
na 

Účinkující i diváci kulturního programu při rozsvěcení stromku.
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Obec Žleby dlouhodobě 
usiluje o zavedení kvalitního 
systému nakládání s komunálním 
odpadem, který by zaručoval 
ekonomickou i ekologickou 
únosnost jeho likvidace.

Jelikož biologicky rozloži-
telný odpad tvoří významné 
procento (až 60 %) z celkového 
komunálního odpadu a bohužel 
částečně končí v „černých“ 
popelnicích a následně na 
skládce, rozhodli jsme se 
maximálně podpořit systém 
DOMÁCÍHO KOMPOSTOVÁNÍ. 
A proč bychom měli kompo-
stovat?

Kromě cíle snížit produkci 
odpadů vyvážených na skládku, 
je důvodem samotný produkt 
kompostování, kterým je vysoce 
kvalitní surovina sloužící ke 
zlepšování půdy. Většina půdy 
u nás trpí nedostatkem organické 
hmoty a základních živin ve 
formě mikroprvků.

Aby rostliny pěstované na 
takové půdě prosperovaly, je 
třeba ji „vylepšovat“ aplikací 
minerálních hnojiv. 

Kompost kromě poskytnutí 
živin zlepšuje strukturu půdy, 
zvyšuje její jímavost pro vodu, 
zlepšuje samočisticí schopnost 
půdy a tím, že půdě dodává 
tmavou barvu, zvyšuje také její 
prohřev. Proto se ztotožňujeme 
s  myšlenkou, že organické 
produkty, které vzniknou v naší 
obci, by v ní měly zůstat 
a zpětně pomáhat.

Rádi bychom každému 
občanu, který projeví zájem, 
poskytli kvalitní zahradní kompo-
stér. Zachovány zároveň budou 
i  velkoobjemové kontejnery na 
bioodpad.

Na záměr domácího kompo-
stování bude podána žádost 
o dotaci, pro občany obce by poté 
byly kompostéry k  dispozici 
zdarma.

Suroviny vhodné do kompostu:
Zbytky rostlin, plevele, listí, posekaná tráva, rozdrcené dřevo, piliny, 

hobliny, kuchyňský odpad (káva, skořápky, slupky, kůstky, zbytky jídel), 
zemina, trus a podestýlka drobných zvířat, exkrementy hospodářských 
zvířat (omezené množství), sláma a jiné sklizené zbytky, popel ze dřeva, 
novinový papír, karton, kůra stromů, hadry z přírodních tkanin. Mějte na 
paměti, že některé suroviny je třeba před uložením na kompost upravit 
drcením. 

Parametry kompostérů, které uvažujeme v obci zřídit:
životnost více než 20 let, tloušťka stěny min. 6 mm, výborná stabilita 

a praktičnost, decentní vzhled, UV stabilní materiál, 100% recyklovaný, 
přístupný ze všech stran, větrací otvory ve všech stěnách

Kompostér = ideální pomocník při kompostování
 • Během pár měsíců získáte kvalitní kompost. 
 • Bioodpad v něm nezapáchá.
 • Zpracováváte odpad ekologicky i ekonomicky.
Anketu můžete vyplnit online https://ouzleby.cz?a1 nebo zaslat na 
email obcasnik@ouzleby.cz nebo odevzdat osobně na podatelně 
Obecního úřadu Žleby. Děkujeme.

ANKETA - VYJÁDŘENÍ ZÁJMU O ZAHRADNÍ KOMPOSTÉR 
Mám zájem o přidělení zahradního kompostéru

Jméno a příjmení: ___________________________________

Adresa: ____________________________________________
Mám zájem o kompostér o velikosti:

a) 1 000 L
b) 1 400 L

Podpis: _____________________

Kompostér do každého domu …
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ŽLEBSKÁ POUŤ
16. a 17. května 2020

jarmark řemeslných výrobků a produktů místních občanů a firem

dětská dílnička, divadélko pro děti, vystoupení mažoretek Silver Star Žleby

jízda na konících, výstava prací dětí Základní a mateřské školy ve Žlebech

kolotoče, houpačky, skákací hrad

pouťová zábava

                                                       Těšíme se na Vás                                 

Vaše obec Žleby                 

Dětský koutek Zámeček
Zveme Vás na:

dopolední hraní v úterý a ve čtvrtek od 9:30 hodin
dětské dílničky a jiné akce pro děti

aktuální dění sledujte na Facebooku
najdete nás v areálu MŠ ve Žlebech

Obec a hasiči Žleby Vás srdečně zvou na tradiční pálení čarodějnic
30. dubna 2020 od 16:30 hod. - U KLUBOVNY (ul. Mládežnická)

Ohnivá show, Skákací hrad, Mažoretky Silver Star
 DJ Peťan a Kuba, Soutěže o ceny

Občerstvení zajištěno. Dobrou náladu s sebou!!!!
Slet čarodějnic a čarodějů vítán !!!!!

Základní škola a Mateřská škola Žleby, okres Kutná Hora
www.skolazleby.cz

Zápis dětí do MŠ
 pro školní rok 2020/2021

 dne 12. května 2020
 od 10:00 do 15:00 v budově MŠ

Zápis dětí do 1. třídy ZŠ

 pro školní rok 2020/2021
 dne 15. dubna 2020
 od 14:00 v budově ZŠ
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Termíny plateb a výše poplatků pro rok 2020

Poplatek za sběr a svoz směsného odpadu – 600 Kč /osobu
(výše poplatku se stanovuje na základě skutečných nákladů na sběr a svoz 
odpadu za rok 2019); od poplatku jsou osvobozeny děti do 6 let věku; 
poplatek je splatný do 30.6.2020, platby provádějte v hotovosti na 
podatelně OÚ

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 16. - 18. 4. a v podzimním 
termínu 17. - 19. 9. První den je svážena obec Žleby, druhý den Kamenné 
Mosty, Zehuby, Markovice, třetí den v sobotu je možnost odevzdat odpad 
do kontejneru u žlebského hřbitova. Je hrazen z rozpočtu obce. 

! POZOR ! od 1.1.2020 nebudou odváženy pneumatiky.
Podle zákona 185/2001 Sb. O odpadech mají výrobci pneumatik 
povinnost zřídit místo zpětného odběru, kam občané mohou zdarma 
pneumatiky odevzdat. Seznam sběrných míst je k dispozici na 
www.eltma.cz/sberna-mista (pro obyvatele Žlebů je k dispozici několik 
sběrných míst v Čáslavi, ale také např. v autoservisu v Závratci).

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 
30.6.2020, platby provádějte v hotovosti na podatelně OÚ

Vodné -  54,75 Kč/m3
(výši vodného kalkuluje VHS Vrchlice-Maleč jako prodejce vody 
a provozovatel vodovodní sítě; cena je stanovena v souladu se zákonem 
o cenách a regulována ministerstvem financí; cena závisí mj. na zdroji 
vody - do Žlebů je dodávána pitná voda pocházející z povrchových zdrojů, 
u které je třeba zajistit finančně nákladnou úpravu)

Stočné – 54,03 Kč/m3
(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.
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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

