
Žlebský občasník

Zima nezima je za námi, jaro 
klepe na dveře a my se scházíme 
u  prvního čísla již IV. ročníku 
našeho Občasníku. 

Na konci ledna se konalo 
první letošní zasedání zastu pi -
telstva. Na programu jednání bylo 
osvětlení v ulici U Studánky a Na 
Vyhlídce, kde zastupitelé schválili 
osazení 10 ks lamp. Dále byly 
odhlasovány dodatky a změ ny ve 
svozu odpadu z obce a ve 
smlouvách s  dodavatelem služeb 
AVE Čáslav (změny ve svozu jsou 
v tomto Občasníku popsány 
podrobněji na jiném místě). 
V  současné době probíhá zpra -
cování nového územního plánu 
obce a občané i  firmy tak mohou 
na obecní úřad zasílat své 
případné žádosti o  změny. Zastu -
pitelé některé z  těchto žádostí na 
lednovém zasedání posuzovali. 
Neschválili např. žádost firmy 
Silnice Čáslav o změnu územního 
plánu tak, aby mohla být 
rozšířena těžební část lomu 
v  Mar ko vicích směrem k  obci 
Žleby. 

Na únorovém zasedání zastu -
pitelstva byli zastupitelé znovu 
informováni o stavu opravované 
školní budovy a o dalších krocích 
ve sporu se zhotovitelem stavby 
a  stavebním dozorem. V budově 
probíhaly v té době dokončovací 
práce na tělocvičně, zbývající 
drobné úpravy a byly zpraco -
vávány potřebné dokumenty k  za -
hájení kolaudace stavby. Díky úsilí 
pana místostarosty a místních 
řemeslníků, byla škola v první 
polovině března hotova, byla 
zkompletována potřebná doku -
mentace a zahájeno kolaudační 
řízení. Ve dnech 18.-20.3.2022 

jednat. Zastupitelé schválili ce no -
vou nabídku na opravy místních 
komunikací na několika místech 
ve Žlebech a Kamenných 
Mostech. Dále pak vzali na 
vědomí cenovou nabídku na 
opravu chodníku v ulici Na 
Vranině a dostavbu části chodníku 
v ulici Za Šumavou. Vzhledem 
k  vysokým cenám materiálu na 
stavby byly tyto prozatím 
odloženy.
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Vážení občané Kamenných Mostů, Markovic, Zehub a Žlebů!

Zpravodaj Kamenných Mostů, Markovic, Zehub a Žlebů

pokračování na straně 2

1
byla škola přestěhována z kontej -
nerové školy, uklizena a  připra -
vena pro žáky. Na přesunutí školy 
zpět do historické budovy a  nás -
ledném úklidu se podíleli členové 
místních spolků – hasiči, fotbalis -
té, vodáci, členky Sokola a  ČSŽ, 
a  dále učitelský sbor a další 
zaměstnanci školy a školní kuchy -
ně, někteří z členů zastupitelstva 
i bývalí žáci naší školy. I díky jim 
v první jarní den 21.3.2022 děti 
i  učitelé konečně zamířili do 
opravené školy. Všem moc 
děkujeme za pomoc. Děti i učitelé 
si školu dále „zabydlují“ a až 
budou připraveni, bude uspořá -
dán den otevřených dveří pro 
veřejnost. V týdnu od 28.3.2022 
pak začala demontáž a odvoz 
kontejnerové školy. Na tomto 
únorovém zasedání se řešil 
i  pronájem plochy parkoviště Na 
Hrázi od NPÚ - správy zámku. 
Obci byla předložena nabídka 
ročního pronájmu parkoviště za 
částku 500 tisíc korun. Zastupitelé 
se shodli na tom, že tato částka je 
pro obec příliš vysoká a uložili 
paní starostce o pronájmu dále 

Od 1.5.2022 se mění pravidla 
fakturace stočného. Platby za 
stočné budou nově probíhat 
zálohově formou měsíčních nebo 
čtvrtletních záloh. Jejich výše bude 
stanovena na základě zprůmě ro -

Nová pravidla fakturace stočného
vané spotřeby za minulá tři 
období. Jednou ročně – v dubnu, 
bude proveden odečet v nemo -
vitostech a na základě něj roční 
vyúčtování.

Novou formu fakturace bude 
potřeba upravit dodatkem Smlouvy 
o odvádění odpadních vod. 
Dodatek bude vložen při nejbližší 
fakturaci (květen). Platby je možno 
provádět převodem na obecní účet 
nebo v hotovosti, případně kartou 
na pokladně OÚ. 

Z.N.
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Edit: první část úvodníku 
vznikla ještě před březnovým 
zasedáním zastupitelstva a nebyla 
následně dodatečně upravována.

V rámci březnového zasedání 
zastupitelstva byla schválena 
investice do sanace krovů 
a navýšení zateplení půdy bytovek 
na Sibiři. V rámci šetření stavu 
krovů bylo odbornou firmou 
zjištěno, že krovy jsou lehce 
napadeny plísní, ojediněle byl 
zaznamenán výskyt dřevokazného 
hmyzu, byla naměřena vyšší 
vlhkost prostředí. Zastupitelé 
schválili i mimořádnou finanční 
dotaci pro ZŠ na nákup školních 
lavic a cvičebního nářadí do 
tělocvičny. Byli informováni 
o  ukončení prací na rekonstrukci 
čp. 15, kde se již čeká pouze na 
položení posilovacího kabelu 
elektřiny firmou ČEZ a následně 
bude dokončena zámková dlažba 
na dvoře bytového domu. 
Zastupitelům byla předložena 
nová cenová nabídka na pronájem 
parkoviště Na Hrázi ve výši 300 
tisíc korun. Tuto nabídku 
zastupitelé přijali, zároveň se 
shodli na zvýšení parkovného na 
dvojnásobek současné ceny. 
Jedním z bodu jednání byla 
i nabídka firmy ČEZ na částečnou 
obnovu veřejného osvětlení, 
jehož stav je na některých místech 
tristní. Nabídku vzali zastupitelé 
na vědomí a dále se dohodli na 
úpravě režimu svícení v obci. Na 
zkušební dobu jednoho měsíce 
bude veřejné osvětlení zhasnuto 
v době od půlnoci do čtyř hodin 
ráno ve dnech po-čt. Cílem je 

V termínu 21.5. a 22.5.2022 
proběhne tradiční Žlebská pouť. 
Pro pouťové atrakce bude vyhra -
zena zelená plocha u  spodního 
parkoviště. Na Zámeckém náměstí 
je plánován jarmark řemeslných 
výrobků především místních firem 
a občanů společně s kulturním 

pokračování ze strany 1 alespoň částečné snížení nákladů 
na svícení. Pokud za dobu 
jednoho měsíce nedojde ke 
zvýšení kriminality v obci, stane 
se toto opatření dlouhodobým. 
VHS Vrchlice Maleč informovala 
občany o změně výše vodného 
z 57,96 Kč bez DPH na 63,76 Kč 
bez DPH a to od 1.4.2022. 
Důvodem pro toto mimořádné 
zvýšení je nepříznivý vývoj cen 
pohonných hmot, materiálu atd. 
a  také očekávaná inflace. Výše 
stočného zůstává stejná. Byla dále 
schválena nová pravidla fakturace 
stočného platná od 1.5.2022. Dne 
29.3.2022 rezignoval na funkci 
místostarosty p. Suchánek, zůstává 
však dále členem zastupitelstva, 
pozice místostarosty nebude 
prozatím obsazena. 

Závěrem tohoto úvodníku 
bychom chtěli poděkovat 
občanům, hasičům a technickým 
pracovníkům obce, kteří se 
podíleli na organizaci, sběru 
a  převozech humanitární pomoci 
pro ukrajinské válečné uprchlíky. 
Není cílem našeho Občasníku 
hodnotit politickou situaci v Rusku 
ani na Ukrajině, názor si musí 
udělat každý sám. Je však faktem, 
že si asi nikdo z nás ještě do 
nedávna nemyslel, že se jednou 
probudí do dne, kdy začala válka 
v Evropě… Je to situace, která má 
a  bude mít důsledky i pro nás 
v  ČR. A nejde jen o příliv 
válečných uprchlíků, z nichž 
někteří našli dočasný domov 
i  v  naší obci a  dokonce zde už 
i  pracují, ale i  o  ekonomické 
důsledky na státní a  tím i obecní 
rozpočet. 

Žlebská pouť
programem. Všichni obyvatelé jsou 
srdečně zváni. Občané i firmy, 
kteří by se chtěli jarmarku účastnit 
se svými výrobky, se mohou hlásit 
u paní starostky.

Z.N.

Přejeme Vám všem krásné 
slunečné jarní dny proložené 
občasným pořádným jarním 
deštíkem a těšíme se u dalšího 
čísla našeho/vašeho Občasníku.

Za zastupitele obce Žleby
sepsala Zdeňka Nová

Od 28.3.2022 je obnoveno 
cvičení se Stáňou Zborníkovou 
v  tělocvičně ZŠ. V pondělí a ve 
středu od 19 hodin cvičíme 
aerobik a v úterý a ve čtvrtek od 19 
hodin probíhá zdravotní cvičení. 
Tak se přijďte rozhýbat :)

Cvičíme se Sokolem 

Ve dnech 11.5. a 12.5.2022 
od 10 do 18 hodin bude 
probíhat sběr velkoobjemového 
a nebezpečného odpadu na 
sběrných místech na Budech, 
Na Hrázi a v Zehubech na návsi. 
Sběr nebude prováděn mobil -
ním sběrem tj. svozem od 
domu. 

Do sběru nebudou přijí má -
ny pneumatiky!

Z.N.

Sběr 
velkoobjemového 
a nebezpečného 
odpadu
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Slovo starostky obce
Vážení spoluobčané, první 

čtvrtrok je za námi a bohužel 
musím říct, že se díky válce na 
Ukrajině zase neblýská na lepší 
časy, musíme se připravit a počítat 
se zdražováním. 

Určitě se najdou lidé, kteří 
nám budou vyčítat, že jsme zadlu -
žili obec. Ano, vzali jsme si úvěr 
12 mil. Na vodovod Zehuby – Ka -
menné Mosty a bohu žel ano, vzali 
jsme si úvěr na „modernizaci uče -
ben ZŠ“, kde se jednalo převážně 
o  realizaci nové elektroinstalace 
v budově zá kladní školy. K úvěrům, 
a nutno podot knout, že jsme získa -
li velmi výhod né úvěrové podmín -
ky, jsme přistou pili proto, abychom 
nevyčer pali obci veškeré peníze 
a mohli i dále pokračovat v dalších 
investi cích a  opravách jako např. 
rekon strukce č.p. 15, rekonstrukce 
ul. Za Šuma vou, postupná rekon -
strukce veřej ného osvětlení, topení 
v MŠ atd. Stojím si za tím, že jsme 
udělali dobře a v současné situaci 
jsem o  tom přesvědčená ještě více. 
Jsem velmi ráda, že se nám poda -
řilo většinu těchto akcí ukončit 
a  nemu síme řešit obrovský nárůst 
cen. Vůbec nezávidím obcím, které 
mají rozjeté akce a dodavatelé nyní 
nejsou schopni dostát svých vysou -
těžených cen. Obce mají přiznané 
dotace, poskytovatele dotace zvýše -
ní cen nezajímá a obce, pokud 
chtějí akci dotáhnout do konce, 
musí sáhnout do svých peněz. 

My se nyní soustředíme na 
úspory, a to převážně na energiích. 
Již před ro kem jsem chtěla pořídit 
fotovoltaiku na budovu čistírny, 
u  některých zastupitelů jsem ale 
nenašla pod poru a návrh nebyl 
schválen. Po stupně se snažíme 
v  obci měnit svítidla na veřejném 
osvětlení za ledková. Zastupitelstvo 
nově odsou hlasilo vypínání veřej -
né ho osvětle ní v pracovní dny 
(pondělí až čtvr tek) v době od 0 
hod. do 4 hod. 

Nebudu lhát, nečekají nás 
lehké časy, nikoho z nás, ale věřte, 
že dříve či později bude zase líp. 

Ludmila Záklasníková
Vaše starostka

Od dubna 2022 dochází ke 
změně frekvence svozu směsného 
komunálního odpadu a svozového 
dne. Svozovým dnem bude nově 

středa. Svoz SKO (černých pope -
lnic) bude probíhat jednou za 14 
dní (sudé týdny), první svozovou 
středou bude 6.4.2022. V liché 

týdny bude vyvá -
žen bioodpad 
v  hnědých popel -
ni  cích, prvním 
svozovým dnem je 
středa 13.4.2022. 

Mezi obyva -
tele obce byly 
distribuovány hně -
dé popelnice na 
bioodpad v  počtu 
1 ks na jednu 
nemovitost.

V  případě, že 
o tuto službu zá -
jem nemáte, je 
možné biopopel ni -
ci odmítnout a toto 
nahlásit tech ni -
ckým pracovní kům 
obce, kteří budou 
distribuci provádět.

Z.N.

Svoz SKO a bioodpadu

TRÁVA, 
PLEVEL, ZBYTKY 

PEČIVA, OBILOVIN, VAJEC, 
KOŠŤÁLY I CELÉ ROSTLINY, SENO, 

SLÁMA, ZEMINA Z KVĚTIN, HOBLINY 
A PILINY, PADANÉ OVOCE, SLUPKY 
Z OVOCE, ZBYTKY ZELENINY, LISTÍ 

A DRCENÉ VĚTVE, KÁVOVÝ A ČAJOVÝ ODPAD 
VČETNĚ FILTRŮ

NE
OBALY, PLASTY, PLENY, MASO, KOSTI, OLEJE A TUKY, TEKUTÉ, 

SILNĚ MASTNÉ POTRAVINY, OBALY OD POTRAVIN, 
UHYNULÁ ZVÍŘATA, KOČKOLIT, BIOLOGICKY 
NEROZLOŽITELNÉ ODPADY, UHELNÝ POPEL, 

SMETKY Z ULICE, SÁČKY Z VYSAVAČE, 
CIGARETOVÉ OHARKY 

Bioodpad

Víme kam

Čistá budoucnost 
je společný cíl
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Mažoretky jako takové 
všichni asi známe. Krásné holky 
v  krátkých sukýnkách, co chodí 
jako jedna, usmívají se a jen tak 
mimochodem u pochodu točí 
hůlkou, aniž by jim upadla na 
zem. Ale o mažoretkách ve 
Žlebech možná někteří nemají 
potuchy. Jak se tedy tady u nás 
vzaly a kdo za tím stojí? 

Možná Vás to překvapí, ale za 
vznikem mažoretek tady u  nás ve 
Žlebech stojím já a stalo se tak již 
v roce 2014. Bylo to za pomoci 
mojí tety Hany Němcové a Sokola 
Žleby. Bylo mi 17 let a sama jsem 
skončila s ma žo ret kami ve skupině 
Rondo Ronov nad Doubravou, ale 
tento sport mě bavil natolik, že 
jsem dostala nápad založit si 
vlastní skupinu. Abych pravdu 
řekla, ani jsem moc nevěřila, že 
by byl o mažoretky ve Žlebech 
takový zájem. Ale během prvního 
náboru jsem zjistila, že děti, které 
přišly, vytvoří dvě skupiny ve dvou 
věkových kategoriích. A byl to 
skvělý pocit, že děti i jejich rodiče 
mají chuť se přidat a zkusit něco 
nového. Byla jsem velmi ráda.

A jak jste se k mažo retkám 
dostala vy?

Já jsem mažoretky začala 
dělat, když mi bylo 6 let a jak 
jsem již zmínila, tak v Ronově nad 

Doubravou pod vedením trenérky 
Adély Sládkové. V této skupině 
jsem strávila 11 let a bylo to 11 
skvělých let. Jsem moc ráda, že 
jsem byla této skupiny součástí 
a  tam mi v podstatě dali vše, co 
umím, a co předávám dál své 
skupině. Má sestřenice Hanďa 
Němcová ml., která mi teď už 
pomáhá trénovat, byla také pár let 
ve skupině Rondo, což mi hodně 
pomohlo, protože Hanička měla 
již nějaké zkušenosti a tak jsem 
měla jasno o hlavní mažoretce do 
skupiny starších holek. Mezitím 
nám Hanďa ale vyrostla a je to 
moc šikovná mažoretka, takže 
jsem ji poprosila, zda by mi 
nechtěla pomáhat trénovat a ona 
to přijala, což bylo skvělé, protože 
děti ji mají rády a je to výborná 
trenérka. A trénovat pomáhá 
i  Adéla Nesládková, která k nám 
do mažoretek nastoupila hned ze 
začátku. Adel je také šikovná 
mažoretka a ještě k tomu je velice 
šikovná na twirling, který se dá 

O mažoretkách SilverStar Žleby 
si povídáme s trenérkou Eliškou Pelikánovou

přirovnat ke gymnastice s  kuže -
lem, jen tanečnice má místo 
kužele twirlingovou hůlku. 
Základem není pochod, ale 
taneční a gymnastické prvky 
spojené s prací hůlky a  vysokými 
výhozy. Každá z holek trenérek 
má jiné přednosti, které se hodí 
pro všechny naše mažoretky. 

Co musí taková malá slečna 
splňovat, aby se mohla 
k  mažoretkám přidat? A jsou to 
vždycky jenom holky?

Asi se nedá říct, že by 
vyloženě musela něco splňovat. 
Hlavní je, aby jí případně ho 
mažoretky zajímaly a bavily. 
A  samo zřejmě se nejedná jen 
o holky. Jako může kluk dělat balet 
nebo krasobruslení, tak může 
dělat i mažoretky nebo twirling. 
A  jednoho takového u nás máme 
a  je to skvělý, talentovaný kluk, 
kterého mažoretky baví.

Když tedy děti pravidelně 
trénují, tak potom taky někde své 
umění určitě předvedou. Kde 
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vystupujete a jak často?
Naše mažoretky byly založeny 

čistě jen pro zábavu a  pro 
vystupování na různých kulturních 
akcích. Když jsem do toho šla, tak 
jsem si říkala, že soutěžit 
nebudeme. S mojí ma minkou, 
která mě v mažo retkách vždy 
podporovala, jsme si sou tě žení 
užívaly až až v Ronově a obě jsme 
věděly, co to obnáší a jaký je to 
''blázinec'' - vytvořit choreo grafii, 
takovým způsobem, aby měla 
šanci na umístění, a aby 
odpovídala pravidlům, která jsou 
platná pro konkrétní soutěž, 
navrhnout a ušít kostýmy 
a  doplňky, zvolit hudbu, která 
zaujme, ale zároveň bude 
vyhovovat holkám atd. A já jsem si 
řekla, že do toho už nepůjdu. Ale 
jednoho dne mi Lída Záklasníková 
poslala odkaz na postupovou 
taneční soutěž Czech dance tour 
a  bylo, jak se říká, vymalováno. 
Starší skupinu mažoretek jsem 
přihlásila do soutěže a od té doby 
se to s námi ''veze''. Na první 

soutěži v prvním kole, které se 
konalo v Chrudimi, jsme byli 
všichni tak vykulení, že mi jde 
mráz po zádech ještě teď, když si 
na to vzpomenu. Dokonce si 
vzpomínám, že jsem byla tak 
nervózní, že jsem brečela ještě 
předtím, než šly holky vystupovat 
a  snažila jsem se to před nimi 
skrývat, abych je neznervózňovala 
ještě víc. Každopádně v prvním 
kole jsme získaly 3. místo, 
v druhém kole 1. místo a v třetím 
kole 2. místo a tím začala naše 
chuť soutěžit a dál se v tomto 
sportu zlepšovat. Od té doby jsme 
se zúčastnily několika soutěží, jak 
v pódiové formaci, tak i v sólu 
nebo duu. Jako první sólově 
soutěžila Adel Nesládková, která 
získala 1. místo na soutěži v Kolíně 
v disciplíně Rytmické taneční sólo. 
A první duo společně nacvičily 
Adel Nesládková s Hanďou 
Němcovou na soutěž Kábrt cup, 
kde získaly 2. místo. Soutěží se 
později zúčastnily i naše mladší 
mažoretky i minimažoretky, bylo 

to na soutěži Kábrt cup v Kutné 
Hoře, kde mladší mažoretky 
získaly 3. místo a minimažoretky 
2. místo. Ale soutěžení 
samozřejmě přináší i  hořkost 
prohry, kterou jsme také zažily. Ale 
místo toho, aby nás to nějakým 
způsobem omezilo, posouvá nás 
to dál a nutí nás to se stále 
zlepšovat. I když první vteřiny, 
když už víte, že jste se neumístila, 
jsou velice těžké. První co si 
představíte, jsou ty hodiny 
strávené v tělocvičně a nervózní 
trenérka, která se z vás snaží dostat 
to nejlepší. Pro zábavu vystu -
pujeme na plesech a akcích ve 
Žlebech, ale i v okolí. Někdy se 
pořadatelé akcí ozvou nám někdy 
já jim, je to různé.

A je možné se k Vám přidat?
Samozřejmě je možné se 

k nám přidat, a to kdykoliv během 
roku, nabíráme děti již od 4 let 
a  výš a rádi mezi sebou uvítáme 
nové holky i kluky. 

Z.N.
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Integrace dopravy na Čáslavsku
Od 12.6.2022 dojde k  zač -

lenění obce Žleby do společného 
integračního systému dopravy hl. 
města Prahy a Středočeského kraje. 
Některé spoje budou zrušeny, 
přibude 6 nových linek a na jiných 
budou provedeny úpravy. Cílem je 

v co nejvyšší míře zajistit proklady 
linek, návaznost na vlakové spoje 
a  vytvoření atraktivního intervalu 
mezi jednotlivými spoji.  Nový 
systém zároveň povede 
k  zefektivnění využití financí 
objednavatelů dopravní 

obslužnosti tj. obcí, protože 
dochází ke spojení dvou dosud 
samostatných integrovaných sys -
témů dopravy. Více informací 
najdete na www.pid.cz. 

Z.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 -  63,76 Kč/m3 bez DPH

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

Stočné – 56,5 Kč/m3 bez 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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UŽITEČNÉ INFROMACE PRO OBČANY

Pošta Žleby 
Otevírací doba:
Pondělí 13:00-18:00
Úterý 8:00-12:00 13:00-14:00
Středa 13:00-18:00
Čtvrtek 8:00-12:00 13:00-14:00
Pátek 8:00-12:00 13:00-14:00
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: 327 398 711
web: www.ouzleby.cz
e-mail: podatelna@ouzleby.cz
DS: g6xa99q

Starostka
telefon: 327 398 107

737 750 193
e-mail: starosta@ouzleby.cz

Matrika, Evidence obyvatel, Podatelna
telefon: 327 398 711
e-mail: matrika@ouzleby.cz

Hospodářka
telefon: 327 398 135
e-mail: ekonom@ouzleby.cz

Evidence majetku, Stočné
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
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 škola a Mateřská škola Žleby
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
Mateřská škola
telefon: 327 398 349

772 720 774
e-mail: cechova@skolazleby.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
https://www.strava.cz/
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