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Nepravidelný měsíčník vydávaný Obecním úřadem
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květen 2017

Vážení spoluobčané,
opět jsme zde, abychom vás informovali o nejdůležitějším dění v naší
obci. V období kolem Vánoc se udála řada akcí, které velkou měrou
přispěly k zlepšení kulturního života. Do srdcí většiny z nás se již
nesmazatelně zapsalo sdružení Čtyřlístek, které zapracovalo na akcích, jež
se staly koloritem naší obce. Jedná se o stavění betlému, Olšičkovou šou a
retroples. Taktéž hasiči a sokoli opět zajistili své tradiční plesy, za což jim
patří upřímné díky. Oblíbené vánoční setkání opět připravila paní Anna
Maretová. Všichni si společně upekli a nazdobili perníčky a vytvořili
vánoční dekorace a věnce. Toto posezení s přáteli a dětmi si našlo své
příznivce, kteří se vždy výborně pobaví.
Také stavění máje má již svoji nezaměnitelnou atmosféru. Toto setkání
všech věkových kategorií je akcí, kde se nenásilnou formou prolínají
vztahové záležitosti mladých i nás starších. Akce je oblíbená především u
dětí, neboť samotnou stavbu doprovází spousta legrace a poučení. Nápad,
který zrealizovali a každoročně uvádí v život Mirek a Katka, oslovil
spoustu občanů. Ti se mohou aktivně zapojit a přispět tak k dobrému dílu.
Všem přejeme hodně zdaru v další tvůrčí práci a ještě jednou děkujeme.
Rekonstrukce potoku Velká je náročná a zdlouhavá. Firma, která práce
provádí, na počátku stavby zaspala. Vystřídalo se zde několik firem a
stavbyvedoucích. Nyní snad již běží vše jak má a do konce roku bude
hotovo. Vše konzultujeme s dozorem Povodí Odry, který provádí p.
Pröschl a současným stavbyvedoucím p. Klimkem. Na oba pány mám tel.
kontakt. V případě, že budete potřebovat něco řešit, zavolejte, vyřešíme.
Můj mob. 604 229 424. V rámci stavby také přibyly nové stromky ve

středu obce a ve směru na sv. Annu, které vysázela firma jako náhradu za
vykácené stromy v okolí koryta potoku Velká.
Jedna stavba končí a druhá začne. Na podzim se spustí práce na
splaškové kanalizaci v obci. Hotovo by mělo být v příštím roce. Celkové
práce vysoutěžila firma KR Ostrava. Co k tomu říci. Opava ve výběrových
řízeních nastavuje jako nejdůležitější hledisko celkovou cenu.
Z 90 000 000,- Kč spadla výběrovým řízením cena na 70 000 000,-Kč
s DPH. Přiznám se, že jsem sám zvědavý, jak bude stavba probíhat. Dozor
bude provádět město Opava a firma Koneko, která vypracovala
projektovou dokumentaci.
Nedávno jsme dokončili osvětlení v rámci akce „Oranžový přechod“, na
kterou jsme obdrželi dotaci od skupiny ČEZ. Zdánlivě jednoduchou
záležitost provázely drobné neshody a nesrovnalosti, které se časem zdárně
vyřešily a osvětlení může pracovat. Věříme, že poslouží ke zvýšení
bezpečnosti na této komunikaci.
Ve spolupráci s Technickými službami Opava jsme nechali opravit
chodník od hlavní křižovatky ve směru na Milostovice. O náklady jsme se
podělili. My jsme zaplatili materiál a technické služby provedly práci na
své náklady.
Letos jsme finančně přispěli školce v Milostovicích částkou 10 000,- Kč,
TJ – Sokol Zlatníky částkou 100 000,- Kč, dobrovolným hasičům částkou
30 000,-Kč a stěbořické farnosti 10 000,- Kč.
S vedením města intenzivně spolupracujeme na odkupu bývalé prodejny
s hospodou ve středu obce. Vše je nyní v rukou p. Jaroslava Čecha, který
začal z pozice koaličního partnera intenzivně vyjednávat. Všichni pevně
věříme v úspěch a těšíme se na dobu, kdy budeme společně již námi
vlastněné objekty rekonstruovat.
Připomínáme, že za bývalý obchod s hospodou jsme nechali umístit nový
kontejner na bioodpad. Vyvážet do něj můžete vždy v sobotu od 14 do 15
hodin, popřípadě v době, kdy bude p. Cigánek sekat obecní plochy.
Občané, kontejner na elektroodpad slouží ke sběru věcí, které se do něj
vejdou. Najdou se mezi námi koumáci, kteří vedle něj položí televizi z dob
normalizace a myslí si, že ji někdo odveze. To se však nestane. Prosíme,
velké elektro musíte odvážet do sběrného dvora v Jaktaři, kde vám ho uloží
do odpadu zdarma.
Jsme rádi, že v prostorách obecního úřadu již rok funguje malá
knihovnička. Lidé zde mohou přinést svou libovolnou knihu, kterou
nabídnou ostatním čtenářům a naopak kteroukoliv si zapůjčit. Vše funguje
na bázi dobrovolnosti a důvěry. Knihovnička bude v provozu vždy, když
má obecní úřad úřední hodiny (PO – 18 – 19 hodin). Neváhejte, knih
přibývá a vskutku je z čeho vybírat.

Obecní úřad pořádá na hřišti TJ – Sokol Zlatníky dětský den se
zahájením prázdnin dne 30.6.2017 od 16:00 hodin. Pro děti budou
připraveny atrakce a pohoštění. Večer se budou opékat makrely a v noci
čeká odvážné děti překvapení.
Dne 26.8.2017 proběhne na hřišti TJ – Sokol Zlatníky benátská zábava
pod taktovkou skupiny Maraton od 20:30 hodin.
Čtyřlístek
Rádi bychom především poděkovali našim příznivcům, kteří nás celou
dobu podporují a pomáhají nám. Děkujeme za účast při stavění betlému,
Olšičkové šou a retroplesu. Dne 30.9.2017 opět proběhne smažení ryb, na
které vás tímto srdečně zveme.
Roman Krusberský
Hasiči
Naše hasičská mládež se v jarních kolech „Mladecké ligy“ drží na
předních místech. Družstvo mladších žáků je první a starší žáci na místě
čtvrtém. V obci Slavkov proběhlo 8. května okrskové kolo požárního
sportu. Naši mladší žáci tuto soutěž vyhráli a postoupili do okresního kola,
které se uskuteční 20. května v obci Borová. Starší žáci tentokrát
nepostoupili.
Zásahová jednotka je v plném tréninkovém nasazení, aby co možná
nejlépe uspěla v soutěži „O pohár primátora města Opavy“, který se letos
bude konat dne 20. 5. 2017 od 13.00 hodin v hasičském areálu SDH
Komárov. Přejeme jim co nejlepší umístění. Dnes již víme, že skončili na
krásném čtvrtém místě.
Také letos se plánuje letní pobyt dětí v přírodě. Společně pojedeme
vlakem do Zlatník na Slovensku. Spát se bude ve škole na žíněnkách a
stravovat ve školní kuchyni. Celkový program je podřízen vzájemné
družbě. Děti ze Slovenska spojily svůj tábor s našim. To znamená, že jídlo
budou připravovat jejich kuchařky a o program se podělíme s jejich
pedagogy. Veškeré náklady bude hradit slovenská strana, která po
vyúčtování celkové sumy pošle fakturu, kde budou vyčísleny naše náklady,
které jim následně proplatíme. Již dnes existuje nástin týdenního
programu, kde nebude chybět kopaná, vybíjená, ringo, hasičský útok
družstev, poznávačka v přírodě, výlet na hrad Bojnice, koupání,
vypalování vlastnoručních výtvorů z hlíny a spousta dalších atrakcí.
Něco k organizaci:
Každé dítě musí mít platný cestovní doklad, průkaz zdravotní pojišťovny a
základní připojištění do zahraničí. Dále karimatku, spacák, oblečení pro

sport, do lesa a do deště. Hygienu a věci osobní potřeby. Ešus a příbor není
třeba. Vhodná je láhev na vodu a baterka. Prosím, přibalte každému dítěti
nějaký drobný typicky český dárek do 100,-Kč pro děti. Velká zavazadla
převezeme autem. Vlakem pojedou děti pouze s osobním zavazadlem.
Velká zavazadla přivezete v sobotu 8.7.2017 v 17:00 k obecnímu úřadu ve
Zlatníkách, kde je převezmeme a nabalíme do aut. Zde se pak domluvíme
na všech ostatních podrobnostech ohledně odjezdu, pobytu a příjezdu.
Odjíždět se bude v neděli 9.7.2017 z vlakového nádraží Opava, Východní
nádraží v 9:42. Sraz na nádraží v 9:15. K potvrzení věku dítěte (vzhledem
ke slevě) postačí doklad s datem narození a fotkou potvrzený dopravcem
nebo cestovní pas. Návrat v sobotu 15.7.2017 v 17:14 Opava, Východní
nádraží.
•
•
•
•
•

Cena místní: 1.600,- Kč
Cena přespolní: 1.800,- Kč
Termín: 9. – 15. července 2017
Termín přihlášení: do začátku hlavních prázdnin
Další podrobnosti po přihlášení u Lumíra – tel.: 604229424
Roman Krusberský

Sokoli
V únoru jsme pořádali tradiční sokolský ples v místním kulturním domě.
Chceme tímto poděkovat všem občanům, kteří nás svou účastí podpořili.
Jarní příprava fotbalových družstev začala v tělocvičnách. Jakmile se
počasí umoudřilo, vyběhli jsme na zelený trávník. V červenu končí
fotbalové soutěže. Nejmladší kategorie žáků doplácí na to, že jsou příliš
malí a nestačí na soupeře, kteří jsou starší a vyspělejší. Mužstvo
dorostenců se drží na prvním místě a hraje o postup do krajské soutěže.
Naši muži zatím nepodávají přesvědčivé výkony, ale přesto věříme, že se v
soutěži první B třídy udrží. V červnu se naši žáci zúčastní několika turnajů.
V těchto kláních jim přejeme hodně fotbalových úspěchů. V polovině
července se naši muži zúčastní slavnostního turnaje k příležitosti 45. výročí
založení TJ – Sokol Zlatníky na Slovensku. V srpnu začne příprava všech
družstev na další ročník fotbalových soutěží.
Josef Uvíra
Obecní úřad, hasiči, TJ Sokol Zlatníky a Čtyřlístek Vám všem přejí hezké
prázdniny, příjemnou dovolenou, hodně sluníčka a zasloužený odpočinek.

