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Vážení spoluobčané,
je čas na to, abychom vás seznámili s novými událostmi a shrnuli období
minulé, ve kterém proběhla řada zajímavých akcí.
Především se zaměříme na situaci kolem schvalování nového statutu. Statut je
forma písemné dohody mezi městem a městskými částmi, která se zabývá
přerozdělováním financí a správou majetku. I díky vám se nám podařilo statut
přepracovat dle našich požadavků a představ. Na zářiovém zastupitelstvu města
byl oficiálně schválen. Dosáhli jsme mnoha změn, které povedou k větší
samostatnosti obce. Jak samostatnosti finanční, tak politické. Byl nám navýšen
rozpočet o cca 700 000,- Kč. Do správy jsme dostali budovy a pozemky, se
kterými budeme nakládat samostatně. Rozhodnutí zastupitelstva městské části
bude závazné a my již nebudeme muset čekat na vyjádření zastupitelstva
statutárního města Opavy. Veškeré příjmy z nájmů těchto budov a pozemků
půjdou do obecního rozpočtu. Zde jsou budovy a pozemky, o které jsme si
zažádali:
-

budova č.p. 52 na pozemku parc. č. st. 71 (obecní úřad)
pozemek parc. č. st. 71 (pod budovou č.p. 52 obecní úřad)
budova bez čp/če na pozemku parc. č. st. 118 (hasičská zbrojnice)
pozemek parc. č. st. 118 (pod budovou bez čp/če hasičská zbrojnice)
budova bez čp/če na pozemku parc. č. st. 66 (kaple)
pozemek parc. č. st. 66 (pod budovou bez čp/če kaple)
pozemek ve zjednodušené evidenci PK parc. č. (112/1)
budova bez čp/če na pozemku parc. č. st. 110/2 (kulturní dům)
pozemek ve vlastnictví jiného vlastníka
pozemek ve zjednodušené evidenci PK parc. č. (304/1) lesní pozemek
pozemek ve zjednodušené evidenci PK parc. č. (304/2) lesní pozemek

pozemek parc. č. 304/3 lesní pozemek
pozemek parc. č. 349 (ostatní plocha)
pozemek parc. č. 311 (ostatní plocha)
pozemek ve zjednodušené evidenci PK parc. č. (295) orná půda
pozemek ve zjednodušené evidenci PK parc. č. (175) orná půda
pozemek ve zjednodušené evidenci PK parc. č. (176) orná půda
pozemek ve zjednodušené evidenci PK parc. č. (307/1) trvalý travní
porost
Poznámka:
tučně jsou vyznačeny změny a doplnění
pozemek parc. č. 110/2 pod kulturním domem není ve vlastnictví SMO,
nemůže být ve Statutu
pozemky nezapsané na LV se do statutu nedají dát, pouze PK parcely
zapsané na LV
Celý statut je pak k nahlédnutí v budově obecního úřadu.
Již tradičně pár vět o bývalém obchodu a hospodě. Celé záležitosti se ujal
primátor p. Víteček a jeho pravá ruka René Holuša. V říjnu navštívili nového
ředitele „Tempa“, dlouholetého právníka firmy, a společně se dohodli na směně
pozemků, která následně povede k celkovému narovnání vztahů mezi MMO a
TEMPEM. Při troše štěstí bychom získali výše uvedené nemovitosti bez
finančního přispění.
Na spadnutí je regulace a vykamenování potoku Velká. Jsou peníze a je
vybrána zhotovitelská firma. Mělo by se začít již v těchto dnech, v závislosti na
počasí. Vše začne kácením dřevin v korytu potoka. Následovat budou stavební
práce.
Po domluvě s městskou policií o zvýšení bezpečnostních rizik v obci je ve fázi
vyjednávání měření rychlosti na ul. Stěbořická (Opava – Stěbořice obousměrně)
a na ul. 6. května (z kopce kolem KD do centra obce).
Letos se můžeme těšit na novou vánoční výzdobu obce a slavnostní rozsvícení
nového ručně vyřezávaného Betlému.
V neděli 29. listopadu 2015 vás Anička Maretová zve na již tradiční pečení
perníčků a výrobu vánočních dekorací. Začínáme ve 14 hodin v KD ve
Zlatníkách. Těsto na pečení a materiál na dekorace je zajištěn. Během akce bude
probíhat prodej drobných uměleckých předmětů, které se budou nabízet za
přijatelné ceny. Přijďte se pobavit a nasát vánoční atmosféru.
Dne 22. prosince 2015 v 17 hodin bude opět před budovou obecního úřadu
probíhat prodej kaprů pod taktovkou pana Miroslava Hříbka.
V termínu 1. – 13. ledna 2016 nás navštíví koledníčci z Tříkrálové sbírky.

-

Sdružení občanů „Čtyřlístek“
Dne 11. 11. 2015 tomu bylo přesně 5 let, co jsme náš „Čtyřlístek“ založili.

V sobotu 26. září jsme uspořádali rybí hody ve sportovním areálu TJ – Sokol
Zlatníky, které se setkaly s velkým ohlasem místních obyvatel i hostů. Speciality
všem chutnaly, a také prodej živých ryb obstál. Chtěli bychom poděkovat všem
známým a přátelům, kteří nám s touto náročnou akcí pomohli.
Již od léta pracujeme na našem překvapení pro občany. Je to Zlatnický
vyřezávaný Betlém, který bude 23. 12. tohoto roku slavnostně požehnán našim
panem farářem, páterem Klementem. Začátek akce u místní kapličky bude
upřesněn. Všechny občany srdečně zveme. Bude připraveno také tradiční
občerstvení.
V sobotu 2. ledna 2016 proběhne „Olšičková show“ pro všechny děti i občany,
zakončená ohňostrojem. A v sobotu 16. ledna 2016 Vás zveme na náš Retroples.
V nejbližší době plánujeme:
• 28. 11. 2015
valná hromada hasičů v KD v 18:00 hodin
• 29. 11. 2015
proběhne od 14:00 hodin pečení a zdobení
perníčků v KD ve Zlatníkách
• 5. 12. 2015
děti navštíví Mikuláš s čerty – od letošního roku již
nepřijde k čtrnáctiletým a patnáctiletým. Zjistili jsme,
že ti mají strach z úplně jiných věcí
• 22. 12. 2015
od 17:00 hodin prodej vánočních kaprů na
prostranství před Obecním úřadem ve Zlatníkách
• 23. 12. 2015
slavnostní rozzáření nového Betlému
• 26. 12. 2015
turnaj ve stolním tenise – muži a dorost
• 27. 12. 2015
turnaj ve stolním tenise – žáci
• 2. 1. 2016
uskuteční se „Olšičková show“ v 15:00 hodin
• 9. 1. 2016
Hasičský ples
• 10. 1. 2016
dětský karneval 14:00 hodin
• 16. 1. 2016
Retro ples
• 23. 1. 2016
proběhne každoroční setkání s našimi seniory v KD
• 30. 1. 2016
Sokolský ples
• 6. 2. 2016
Masopust
Hasiči
Naši mladí hasiči si v Mladecké lize průběžně drží 2. místo. Starší žáci, kteří
postoupili do vyšší kategorie, sbírají zkušenosti a těší se na souboje o přední
příčky v soutěži. V podzimním kole hry „Plamen“, které se konalo pod naší
hlavičkou ve Stěbořickém lese, se naši mladí, znalí terénu umístili na krásném 1.
místě. Starší v silné konkurenci také obstáli a obsadili 6. místo. Všem přejeme
klidnou zotavenou do jarní části soutěže. Děkujeme trenérům, kteří díky své
obětavosti dovedli své svěřence k takovýmto výsledkům.

Dne 28. 11. 2015 v 18 hodin se uskuteční v místním kulturním domě Výroční
valná hromada SDH Zlatníky, na kterou zveme všechny členy.
• Hasičský ples se bude konat 9. ledna 2016
• Dětský karneval proběhne 10. ledna 2016
V červenci jsme zorganizovali letní tábor ve Fryštáku. Organizace a celková
práce kolem se letos vyplatila. Počasí nám přálo a dřevěné chatky byly zárukou
spací pohody. Místo se nám všem líbilo a já pevně věřím, že se zde podíváme
také napřesrok. Již nemusím podotýkat, že na organizaci se podíleli převážně
mladí hasiči, kterým patří veliké díky.
Čekají nás také „Falešné Vánoce“, které jsou naplánovány na 18. – 20.
prosince. Letos proběhnou ve Spalově v tělocvičně, kde je možnost vaření,
sportovního vyžití a spaní na žíněnkách. Cena je stanovena na 300,- Kč na dítě.
Z této částky bude hrazen pobyt, doprava a strava. S sebou si každé dítě musí
vzít karimatku, spacák, přezůvky, tenisky do tělocvičny a hygienické potřeby.
Neméně podstatné jsou potraviny. Budou potřebovat večeři na pátek, něco
sladkého na snídani, trošku ovoce a cukroví na vánoční stůl /bramborový salát a
rybu připraví organizační výbor/, psací potřeby, nůžky a lepidlo. Připomínám
dáreček do 30,- Kč. Odjíždět se bude 18. 12. 2015 v 17 hodin od hasičské
zbrojnice, návrat je v neděli na oběd. Přihlásit se můžete u Lumíra do 6.
prosince 2015, tel. 553661211 nebo 604229424. Nezapomeňte, že se musí vše
předem objednat a nakoupit.
Sokoli
Dne 28. 9. 2015 jsme pořádali, za účasti osmi družstev, turnaj v kopané mini
žáků. Samotný turnaj měj velmi dobrou sportovní úroveň a slušnou diváckou
účast. Minulý týden byly ukončeny fotbalové soutěže mini žáků a dorostu. Mini
žáci skončili na velmi pěkném 4. místě. Dorost se umístil na místě druhém a
v jarní části soutěže bude hrát o postup do okresního přeboru. Chtěl bych tímto
poděkovat žákům a trenérům za dobrou reprezentaci naší obce. V sobotu 7.
listopadu ukončili svou podzimní část muži. S jednadvaceti body se umístili
v přední části tabulky a nám tak udělali velkou radost, neboť tak dobrý výsledek
z podzimní části se již dlouhou dobu nepovedl. 26. 12. 2015 pořádáme v KD
tradiční vánoční turnaj ve stolním tenise mužů a dorostu. 27. 12. 2015 budeme
pokračovat turnajem žáků. V lednu a v únoru začnou našim družstvům
pravidelné tréninky v halách, aby byli připraveni na zahájení jarní sezóny
v březnu. 30. ledna uskutečníme tradiční Sokolský ples.
Obecní úřad, hasiči, sokoli a Čtyřlístek vám přejí příjemné prožití vánočních
svátků, požehnané Vánoce a mnoho štěstí a zdraví v novém roce 2016.

