
Žlebský občasník

Čas letí jako voda a od 
posledního vydání občasníku 
uběhla už řada týdnů. Toto číslo 
občasníku vydáváme později, než 
jsme původně zamýšleli a omlou -
váme se za to. Důvodem je 
především to, že svou práci 
zastupitelů děláme téměř všichni 
při svých zaměstnáních a při péči 
o  rodinu. Uplynulé měsíce byly 
pro autorky občasníku velmi 
náročné nejen pracovně, ale 
zejména kvůli distančnímu 
vzdělání dětí, které znamenalo 
chtě-nechtě porci práce a času 
navíc. Všem čtenářům děkujeme 
za pochopení. 

Pojďme se tedy podívat, co se 
tu dobu událo v obci a na obecním 
úřadě. Na prvním letošním 
zasedání zastupitelé schvalovali 
mimo jiné příspěvky zájmovým 
spolkům působícím v naší obci. Již 
kdysi bylo stanoveno nepsané 
pravidlo, že peníze, které jsou 
získány z parkovného na 
parkovištích provozovaných obcí, 
jsou rozděleny právě spolkům 
v  obci. V loňském roce 
samozřejmě díky koronavirové 
pandemii příjmy za parkovné 
poklesly, nicméně zastupitelé 
schválili příspěvky spolkům ve 
stejné výši jako v roce 2020. 
Celkem tedy bylo mezi spolky 
rozděleno 320 tisíc korun. 
Schválen byl také dodatek ke 
smlouvě s firmou, která bude 
zajišťovat rekonstrukci ulice „Za 
Šumavou“, na niž bude použita 
dotace od Středočeského kraje. 
Dodatkem byl posunut termín 
realizace a to tak, že rekonstrukce 
bude provedena nejpozději do 
31.7.2021. Díky zapojení obce do 

dodělávky potom na podzim 2021. 
Z pokácených stromů bylo v aleji 
zřízeno broukoviště, kde mohou 
vzácní brouci zlatohlávci vysky -
tující se v lipové aleji žít dál 
a  zároveň poskytne broukoviště 
úkryt i jiným drobným živoči -
chům. V únoru byla také schválena 
nová firma na odvoz bioodpadu ve 
velkoobjemových kontejnerech. 
Pro občany se nic nemění, 
kontejnery jsou k dispozici 
nejméně do konce listopadu na 
tradičních místech.

Na březnovém zasedání zastu -
pitelstva byla schválena druhá 
etapa rekonstrukce základní školy 
– modernizace učeben.
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Vážení občané Kamenných Mostů, Markovic, Zehub a Žlebů!

Zpravodaj Kamenných Mostů, Markovic, Zehub a Žlebů

pokračování na straně 2

2

projektu „Zelená obec“ je v obci 
nově umožněn bezplatný zpětný 
odběr drobného elektroodpadu, 
elektrozařízení a baterií. Téma 
odpadového hospodářství obce 
bylo jedním z bodů lednového 
zasedání a v tomto čísle občasníku 
mu bude věnován samostatný 
článek.

V rámci programu únorového 
zasedání byla schválena firma, 
která provede revitalizaci lipové 
aleje ve Žlebech. Na tuto akci byla 
taktéž získána dotace, v rámci 
které bude provedena kompletní 
revitalizace aleje. Stromy, které 
bylo třeba pokácet, jsou již pryč 
a  další práce budou probíhat od 
druhé poloviny května, případné 

Občanům místních části 
Zehuby a Kamenné Mosty je od 
12. dubna 2021 k dispozici 
pojízdná prodejna. Prodejna 
nabízí kromě základních potravin 
také lahůdky (chlebíčky, bagety, 
knedlíky), masné výrobky a maso, 

Pojízdná prodejna
hotová jídla, cukrářské výrobky 
a  základní drogerii. Prodejna sem 
zajíždí vždy v pondělí a ve čtvrtek. 
V Kamenných Mostech stojí 
u auto busové zastávky v čase 8:45-
9:00 a v Zehubech na návsi 9:05-
9:20.
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 Výběrovým řízením byl 
zvolen dodavatel stavby, kterým je 
firma Polabská stavební a.s. tedy ta 
samá firma, která provedla první 
etapu rekonstrukce školy. Celý 
projekt by měl být ukončen 
v  červenci 2021 a  děti tak v září 
nastoupí do opravené školy. 
Zastupitelům byl také oznámen 
výsledek výběro vého řízení na 
dodavatele traktoru, který bude pro 
potřeby obce zakoupen taktéž díky 
dotaci. Traktor značky John Deere 
bude používán obecními za -
městnanci mj. i na sekání velkých 
ploch, okrajů silnic a díky 
vybavení radlicí poslouží také při 
zimní údržbě obce, kdy již nebude 
nutné mít nasmlouváno 
vyhrnování vedlej ších ulic, ale 
obec bude schopna se o vyhrnutí 
postarat sama, což přinese úsporu 
v řádech desítek tisíc korun. Již 
dříve byla obci nabídnuta kniha o 
pomístních jménech žlebských od 
autorů p.  Sejčka a p. Žandy. Na 
březnovém zastupitelstvu byla 
schválena její podoba a tisk.  
Zastupitelé schválili příspěvek na 
provoz pojízdné prodejny, která 
bude základními potravinami 
a  drogerií zásobovat místní části 
Zehuby a Kamenné Mosty, kde 
zcela chybí prodejna s těmito 
základními potřebami. Prozatím 
byla tato služba schválena na půl 
roku. Pokud budou ale obyvatelé 
místních části spokojeni a budou 
tuto službu využívat, bude 
samozřejmě prodloužena. Prosíme 
proto obyvatele, aby sdělili svůj 
zájem o tuto službu a případné 
připomínky paní starostce (mail: 
starosta@ouzleby.cz, telefon: 737 
750 193, 327 398 107). Zastupitelé 
byli dále na tomto zasedání 
seznámeni se záměrem obnovit III. 
oddělní v místní mateřské škole, 
která v současné době nedisponuje 
již žádnými volnými místy a není 
schopna pokrýt poptávku rodičů 
o umístění dětí v naší školce. Díky 

pokračování ze strany 1 této akci však musel být zrušen 
Dětský koutek Zámeček, který 
využíval prostory bývalého III. 
oddělení. V současné době je tak 
jeho činnost přerušena, protože 
obec nyní nemá jiné vhodné 
prostory pro jeho provoz.

Dubnové zasedání přineslo 
výsledky výběrového řízení na 
dodavatele rekonstrukce topení 
v mateřské škole. Topení v MŠ je 
v  žalostném stavu a jeho 
rekonstrukce je více než nutná. 
Zdrojem vytápění bude nově 
tepelné čerpadlo. Zastupitelé 
schválili umístění nového kontej -
neru na textil ve Žlebech před 
hasičskou zbrojnicí. Dále byli 
zastupitelé seznámeni např. s plá -
no vaným provozem mateřské školy 
o letních prázdninách, projektem 
„Přívětivý mikroregion Čáslavsko“, 
jehož se stanou Žleby součástí, 
získáním dotace na revitalizace 
zeleně v některých částech obce, 
účetní uzávěrkou a závěrečným 
účtem obce. 

Jak vidno děje se toho v naší 
obci více než dost. Mnoho 
projektů stále probíhá, některé jsou 
ukončeny a další nás čekají. U tří 
velkých probíhajících projektů, což 
je rekonstrukce „15“, základní 
školy a výstavba vodovodu 
v  Zehubech a Kamenných 
Mostech, se už blíží jejich zdárné 

ukončení a předání obyvatelům 
k užívání. V blízké době nás čeká 
revitalizace lipové aleje, rekon -
strukce některých místních 
komunikací, rekonstrukce školky, 
zřízení re-use centra. Chceme tedy 
poděkovat obyvatelům, kteří jsou 
a  budou dotčeni pracemi v obci, 
za dodržování pravidel 
bezpečnosti, respektování pokynů 
firem provádějících tyto práce 
a trpělivost. 

Závěrem tohoto úvodníku 
Vám všem chceme popřát krásné 
léto, příjemné prázdniny a  dovo -
lené a těšíme se na Vás u dalšího 
Občasníku.

 Za zastupitele obce Žleby
sepsala Zdeňka Nová

V místní části Žleby byly na 
exponovaných místech 
instalovány zásobníky na 
papírové pytlíky určené k úklidu 
po psech. Žádáme občany, aby 
této možnosti využívali a 
přispěli tím k čistotě v obci. 
Zásobníky budou doplňovány 
1x týdně. Žádáme také občany, 
aby odebírali pouze sáčky, které 
potřebují, a nezcizovali celé 
balíčky ihned po jejich doplnění 
do zásobníku.

Žádost občanům...
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Slovo starostky obce
Vážení spoluobčané, dostává 

se Vám do rukou další číslo 
občasníku a já bych se v tomto 
slovu starostky ráda více rozepsala 
o dotacích. Je skvělé, že se nám 
daří dotace získávat, samotnou mě 
tato skutečnost překvapila. Nebáli 
jsme se, žádali a většinou i dotaci 
získali. Ne všechny dotace jsou 
však vypláceny stejně a velká část 
z  nich je vyplácena "ex post". 
V  tom případě tedy nejdříve 
musíme projekt zaplatit z obecního 
rozpočtu a až poté žádáme 
o  proplacení dotace. Období, než 
se finance z dotace do obecní 
pokladny vrátí, může trvat i tři 
čtvrtě roku. A do toho samozřejmě 
vstupuje i kovidová doba, takže se 
vše prodlužuje. Je na místě říci, že 
díky velmi spořivému přístupu 
předchozího vedení obce, jsme si 
mohli dovolit zahájit najednou více 
akcí. Nyní díky koronaviru, kdy lze 
jen těžko odhadnout naše budoucí 
příjmy, čekáme, jak se ekonomika 
vzchopí a jaké budou ve sku -
tečnosti příjmy do obecní 
pokladny. Nyní tedy stojíme před 
rozhodováním, které projekty 
zrealizujeme, které odložíme na 
příští rok a které sice velmi neradi, 
ale budeme muset pustit k vodě. 
V  současnosti musíme lehce 
„přibrzdit“, protože čekáme na 
proplacení některých dotací, ale 
určitě se nenecháme zastavit. 
Podali jsme další žádosti o dotace 
např. na rekonstrukci ul. V  Cha -
lupách, na vodovodní přípojky 
v  Zehubech a Kamenných 
Mostech, na kofinancování 
vodovodu Zehuby-Kamenné Mosty, 
na hřiště u ZŠ… Budeme žádat 
o dotaci na rekonstrukci dílen u ZŠ, 
otevírají se nové výzvy na dotace 
na rekonstrukce místních 
komunikací. Žádat můžeme, 
přijmout dotaci nemusíme. O tom 
všem rozhoduje zastupitelstvo 
obce. Kromě dotačních akcí se ale 
průběžně věnujeme také 

udržovacím pracím a opravám. 
Jsme rádi za podněty od občanů 
a  vítáme konstruktivní debaty. 
Pokud za námi přijde kdokoliv 
a  v  klidu a slušně nám sdělí svá 
přání a stížnosti, jsem si jista, že 
jsme ve většině případů zareagovali 
a zajistili nápravu. Na konec svého 
příspěvku bych Vás ráda požádala 
o podněty a připomínky k nově 
instalovanému bezdrátovému 

U mateřské školy – III. oddě -
lení, bylo díky dotaci doplněno 
dětské hřiště a zřízena venkovní 
posilovna. Zcela nové dětské hřiště 
pak vzniklo na zelené ploše v ulici 
„Za Šumavou“. Obě hřiště i po -

Dětská hřiště a venkovní posilovna

rozhlasu. Vysílání rozhlasu by mělo 
být možné si přehrát i na
našich webových stránkách 
www.ouzleby.cz, prozatím je tato 
služba ve zkušebním provozu. 
Děkuji Vám a přeji krásné léto 
a  všem hezkou zaslouženou 
dovolenou. 

Ludmila Záklasníková
Vaše starostka

silovna jsou již plně funkční 
a  volně přístupné pro obyvatele 
obce. Všechny zde umístěné prvky 
již prošly četnými zátěžovými 
zkouškami a vřele je dopo -
ručujeme k vyzkoušení :-D

Posilovna v areálu mateřské školy.
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O slovo se hlásí Základní škola
Školní rok se pomalu chýlí ke 

konci a nastává doba hodnocení. 
Vzhledem k epidemii, která 
ovlivnila naše životy v posledních 
měsících, se výuka v tomto školním 
roce ve většině času uskutečňovala 
distančním způso bem.  Žáci prv -
ních a druhých tříd měli možnost 
chodit do školy o něco více než 
žáci třetích až pátých ročníků. 
Druhostupňové žáky jsme naopak 
téměř celý školní rok neviděli. 
Distanční výuka byla velmi náročná 
pro děti, ale hlavně pro jejich 
rodiče. Ve spoustě rodin chybělo 
zpočátku jakékoli zařízení typu 
počítač, note book, netbook nebo 
alespoň tablet, nebyly tiskárny. 
Navíc jsou stále ještě rodiny, kde 
není internetové připojení. Dis -
tanční výuka nemůže plnohod -
notně nahradit prezenční 
vyučování, nenahradí kontakt dětí s 
učitelem a  hlavně sociální kontakt 
ve třídách. Naštěstí to vypadá, že se 

život začíná pomalu vracet do 
normálu.

I během těchto náročných dnů 
stále pokračujeme v rekonstrukci 
ško ly. S příchodem nového 
školního roku se budeme těšit na 
nové třídy, ale hlavně na nové 
žáky. Letošní školní rok opouští 
školu 10 deváťáků. Jejich budoucí 
kroky směřují na střední školy 
a  učiliště v Čáslavi – země dělská 
škola, pedagogická škola nebo 
dopravní učiliště. Mezi žáky je 
i zá jem ce o studium chemie nebo 
sociálních věd. 

Do budoucí první třídy by 
mělo nastoupit 17 prvňáků. Počet 
žáků základní školy se pomalu 
zvyšuje, nastoupí téměř všichni, 
kteří chodili do místní školky. 

Už nyní se těšíme na začátek 
nového školního roku, na snad 
normál ní výuku, na všechny žáky 
a  hlavně na zrekonstruovanou 
budovu školy.

1.1.2021 vstoupil v platnost 
takzvaný „nový zákon o  odpa -
dech“, který zásadním způsobem 
mění systém nakládání s odpady 
a  zaměřuje se na třídění a  nás led -
nou recyklaci odpadů. Nejen tento 
zákon, ale i značné nedo statky 
v  orga nizaci odpado vého hospo -
dářství naší obce, nás nutí se tímto 
tématem zabývat. Proto vznikla 
analýza našeho odpado vého 
hospodářství, kterou zpraco vala 
částečně společnost „Obce jinak“ 
a částečně zastupitelky obce. 

Pro přesnější pohled na věc je 
potřeba si zmínit několik věcí. 
Odpad, který je vyprodukován na 
území obce, se souhrnně nazývá 
komunální odpad. Ten je potom 
dělen na tzv. tříděné složky (tj. 
znovu využitelné odpady v barev -
ných popelnicích a velkoobjemo -
vých kontejnerech na bioodpad) 
a  směsný komunální odpad (tj. to, 
co zbude a skončí v černých 
popelnicích a v našem případě 
nakonec na skládce v Čáslavi). 
Dále je v obci 2x ročně prováděn 
sběr velkoobjemového a  nebez -
pečného odpadu. Náklady, které 
s  odpadem obci vznikají (celkově 
se jedná přibližně o částku 1,4 
milionu korun ročně), jsou hrazeny 
z větší části z příjmů od občanů 
(poplatky za popelnice), 
z  finančních bonusů za vytříděný 

Letošní školní rok odchází 
z mateřské školy do 1. třídy 14 dětí, 
z toho 13 do naší základní školy ve 
Žlebech. Ve dnech 3.5. a 12.5. 
probíhal zápis dětí do mateřské 
školy a k zápisu přišlo téměř 30 
uchazečů. O přijetí do MŠ se 
zajímají rodiče nejen ze Žlebů 
a  spádových obcí – Kame nných 
Mostů, Markovic a  Ze hub, ale 
i  z  Vinař, z Vinice, z  Hostov lic 
nebo z Biskupic a dalších obcí. 
Kritéria pro přijetí jsou však daná 
předem. Upřednostňují se děti 
před školní ze Žlebů, Kamenných 
Mostů, Markovic a Zehub, potom 
děti z těchto obcí podle věku 
a  teprve pak přichází na řadu děti 
nemístní – před školní, a nakonec 
zbylí dle věku. Bohužel se často 
stává, že dítě z obcí, které nemají 
školku, nikde nechtějí. Pokud by 
starostové těchto obcí měli 
uzavřenou smlouvu nebo vyhlášku 
o  spádovosti, pak by k takovýmto 
případům nedocházelo. I my musí -

me spoustu dětí odmítnout, proto -
že v  současné chvíli je kapacita 
naší MŠ 50 dětí.

Ve spolupráci s Obecním úřa -
dem se snažíme zrekonstruovat 
kdysi zavřené třetí oddělení a navý -
šit tak kapacitu na 75 dětí. Ve 
Žlebech se stále rodí dostatek dětí 
a  je v našem zájmu všechny tyto 
děti umístit ve zdejší školce 
a později ve škole. 

V rámci přestavby MŠ se bude 
měnit topení. Současné vytápění 
akumulačními kamny je velmi 
neekonomické. Bude potřeba také 
celková rekonstrukce elektroinsta la -
ce, pořízení nového nábytku, vyba -
vení a zařízení, …. Veškeré úpravy 
budou probíhat v době letních 
prázdnin, kdy bude mateřská 
školka od 17.7. do 15.8. zavřená. 
Snad se vše povede zařídit přes 
prázdniny a v září budeme moci 
přivítat více dětí.

Mgr. Marcela Palošová

Odpadové hospodářství 

… a mateřská škola
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odpad a z 31% z rozpočtu obce. 
Zároveň je dobré zde zmínit, že 
v  obci máme přibližně 7% ob -
čanů, kteří své závazky ve smyslu 
platby za odpady neplní, ačkoliv 
služeb využívají. Tito občané na 
poplatcích za odpady k 1.1.2021 
obci dlužili přes 150 tisíc korun. 
Celkově se dá říci, že obec sice 
vykazuje průměrné ná klady na 
odpad, ale zároveň také 
nedostatečné příjmy, čímž se 
dostává do situace, kdy musí do -
plácet ze svého rozpočtu.           

V naší obci dlouhodobě 
stoupá množství vyproduko vaného 
odpadu. V roce 2020 každý občan 
naší obce vyprodukoval cca 585 kg 
veškerého odpadu, přičemž prů -
měrné množství v ČR bylo 504 kg. 
Největší složkou je, bohužel, stále 
směsný komunální odpad a to asi 
70%, který končí výhradně na 
skládce v Čáslavi. Míra separace 
byla v minulém roce pouhých 26% 
a to navíc pouze díky svozu bio -
odpadu, který zaznamenal výrazný 
meziroční nárůst. Průměrná míra 
separace v ČR je přitom 38-40%. 

A proč by nás tohle všechno 
mělo zajímat? Kromě toho, že je 
zde všem známý ekologický 
aspekt, je to již výše zmíněný 
zákon o odpadech. Ten totiž jasně 
stanovuje termíny, „procenta“ 
a  částky. Co to znamená? Za prvé 
tento zákon zvyšuje poplatek za 
skládkování odpadu. V roce 2020 
byl 500 Kč za tunu, letos 800 Kč 
za tunu a postupně se bude 
zvyšovat až na 1850 Kč za tunu 
v  roce 2029. V roce 2030 je 
plánováno ukončení skládkování. 
Veškerý odpad bude vytřízen 
a  zpracován příp. spálen ve 
spalovnách. Zvyšovat se zároveň 
bude i povinná vytříděná složka. V 
roce 2025 zákon předpokládá, že 
tříděná složka komunálního 
odpadu bude minimálně 55%. 
A  zákon samozřejmě stanovuje 
i výši pokuty při jeho nedodržení a 
to až 500 tisíc korun ročně.

A co s tím budeme dělat? 

Naše analýzy odhalily dlouhou 
řadu nedostatků, které se týkají 
veřejné vyhlášky, zapojení právnic -
kých osob do systému, ale 
především nedostatečné míry 
sepa race odpadu a fakt, že obec je 
při hodnocení množství směsného 
komunálního odpadu zcela odká -
zána na svozovou firmu. Jinými 
slovy, nejsme schopni ověřit, že 
svozovou firmou vykázaný odpad 
skutečně vyprodukovali občané 
naší obce. Zvažovali jsme a bude -
me dále prověřovat možnosti, jak 
tento neudržitelný stav upravit, 
hledá me i cesty formou spolupráce 
s  okolními obcemi. Především je 
třeba snížit produkci směsného 
komunálního odpadu. V první 
řadě se k tomu nabízí systém PAYT 
(„pay as you trash“ = „plať za svůj 
odpad“). Ten spočívá v  označení 
každé jednotlivé popelnice na 
směsný komunální odpad kódem a 
její vážení při vývozu. Lze potom 
jasně zjistit, kolik kdo vyprodukuje 
odpadu a  podle toho nastavit i 
systém plateb za popelnice. Jinými 
slovy, kdo vyprodukuje méně 
směsného komunálního odpadu, 
ten za něj i  méně platí. Dále je 
třeba zvýšit míru třídění odpadu. 
Nejen proto, abychom splnili záko -
nem dané kvóty a neplatili pokuty, 
ale i z důvodu výše zmíněných 
vzrůsta jících cen za tunu sklád -
kovaného odpadu, kdy nevytříděný 
odpad zvyšuje náklady, ale i proto, 
abychom získali finanční bonusy 
za odpad vytříděný. Občané naší 
obce mají k dispozici řadu 
sběrných hnízd, kde dochází 
k  třídění plastů, papíru, skla, nápo -

jových kartonů, jedlých tuků 
a  olejů, mají možnost odevzdávat 
textil, elektrozařízení a baterie. 
Samostatná kapitola je potom 
bioodpad, který se podle analýz 
zdá v podstatě jedinou cestou, jak 
zákonné kvóty splnit. Zvažujeme 
proto zřízení hnědých domovních 
popelnic na bioodpad (před po -
kládá se totiž, že cca 40% směs -
ného odpadu v černých po pel -
nicích je bioodpad). Vzdát se ale 
pravděpodobně budeme muset 
dotace získané na zahradní kom -
postéry, kterou jsme získali, proto -
že ty nejsou do systému započteny 
a obec by na nich ztrácela 
procenta vytříděného odpadu. Pro 
občany by hnědé popelnice 
znamenaly vyvážení černých 
popelnic 1x za 14 dní. Zcela 
nevyužívaný je u nás sběr kovů. 
Popelnice na kovy je umístěna ve 
dvoře obecního úřadu a je 
přístupná v době provozu úřadu.

Zkrátka a dobře je třeba, aby 
se všichni občané zamysleli nad 
svým vlastním odpadovým 
hospodářstvím, našli své rezervy, 
odhodili lenost a předsudky 
a  snažili se co nejvíc snížit 
množství vyprodukovaného odpa -
du, a to nejen směsného 
komunálního, a co nejvíc odpadu 
vytřídit. Důsledky za své odpady 
totiž poneseme všichni. Pro 
někoho je důležitý aspekt 
ekologický, jiný je motivován 
finanční stránkou věci. A právě 
finanční stránku zanedlouho 
všichni výrazně pocítíme.

Z.N.
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Kromě „tradič -
ních“ odpadů jako 
jsou plasty, pa pír a 
sklo, je v naší obci 
možno odevzdávat 
i kov, drobná elektro -
za řízení a baterie. 
Popel nice na kov je 
umístěna ve dvoře 
Obecního úřadu a je 
přístupná v  době 
pro vozu úřadu. Dro -
bný elektroodpad 
(mo bilní telefony, 
žehli č ky, rychlovarné 
konvice atp.) a ba -
terie je možné 
odevzdat v přízemí 
Obecního úřadu do k  tomu 
určené krabice.

Ve Žlebech na Sibiři na konci 
ulice Zahradní, bylo zřízeno 
nové sběr né místo na tříděný 

Kontejner na kov a elektroodpad

odpad. Na stávajících sběrných 
místech ve Žlebech byly 
navýšeny počty kontejnerů na 
tříděný dopad. Děkujeme, že 
třídíte s námi.
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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.



strana 8  Žlebský občasník  červen 2021

Občasník vydává: Obec Žleby, Zámecké nám. 67, 28561 Žleby * web: www.ouzleby.cz  *   mail: obcasnik@ouzleby.cz
Fotografie archiv obce * Evidenční číslo MK ČR E 23672

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: 602 475 171
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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