INFORMAČNÍ NOVINY VYDÁVANÉ OBECNÍM ÚŘADEM VE ZLATNÍKÁCH

KVĚTEN 2019
Vážení spoluobčané,
půlrok od posledního vydání Zlatnického okénka uběhl jako voda, nastalo jarní období.
Rád bych vás touto cestou informoval, co se za tuto dobu událo v naší obci.
Asi největší událostí na konci loňského roku bylo dokončení stavby splaškové kanalizace
a předání ČOV do předběžného užívání. Cesta k dostavbě byla trnitá a málokdo věřil, že
se akce včas povede. V současné době probíhají dokončovací práce na závadách, které
se zjistily dubnovou prohlídkou obce a zhotovitel splaškové kanalizace uvede vše do
původního stavu. Budou opraveny chodníky, propady půdy i cest a odstraněny všechny
zjištěné závady. Teď nastane váš úkol, abyste co nejdříve napojili své domácnosti, neboť
pokud většina nebude napojena do 30.6.2019, do budoucna to může mít vliv na výši
stočného. Apeluji proto na vás, abyste po vyřízení všech povolení neotáleli a co nejdříve
se na splaškovou kanalizaci napojili. Jakmile budou všechna povolení vyřízena,
neprodleně Vás budeme informovat. Součástí tohoto okénka je mimo jiné poukaz na
slevu 15%, který můžete využít na nákup materiálu potřebného ke zřízení vašich přípojek.
Na únorovém zasedání zastupitelstva jsme rozhodli o záměru, co s bývalou hospodou
a obchodem. Bývalou hospodu zachováme k účelu pohostinství, včetně kuchyně, která
bude využívána jak pro pohostinství, tak i k akcím pořádaným v kulturním domě. Budova
bývalého obchodu bude přestavěna na sídlo obecního úřadu, ve kterém bude úřadovna
starosty, zasedací místnost zastupitelstva a společenská místnost. Sklepní prostory
budou sloužit jako sklady a bude zde i zřízena místnost pro sportovní aktivity. Před
budovami budou upraveny plochy doplněny mobiliářem, v prostorech za budovami se
zřídí technické středisko. V dubnovém zastupitelstvu jsme vybrali projektanta (projekt
vyhotoví Ing. Tomáš Ryž z Jezdkovic), který nám připraví veškeré podklady, abychom
mohli akci uskutečnit. Podle předběžných odhadů i dalších soutěžících projektantů máme
náznaky, že celková rekonstrukce se může pohybovat v astronomických cifrách, proto se
nebudeme pouštět do žádných futuristických akcí. Budeme se držet při zemi a
rekonstrukci navrhneme tak, aby byla co nejméně složitá, byla účelná a pro nás co
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nejdříve realizovatelná. Jistě se ptáte, co bude se starým obecním úřadem. Tam bychom
chtěli do budoucna zřídit místnosti pro přespání hostů, popř. i obecní byt.
Na únorovém zasedání jsme schválili finanční příspěvky pro letošní rok. TJ Sokol Zlatníky
obdrží 100.000,-Kč, SDH Zlatníky 125.000,-Kč, Římskokatolická farnost Stěbořice 10.000,Kč a Myslivecké sdružení Soseň 20.000,-Kč.
Postupně chceme opravovat v naší obci chodníky i budovat nové. V nejbližších dnech
bude na řadě oprava chodníku na ulici 6. května (v kopci k obchodu). Další možné opravy
jsou vázány na monitoring dešťové kanalizace, který budeme v brzké době provádět.
Chceme se vyhnout situaci, kdy bychom vybudovali chodník a následně ho rozkopali kvůli
dešťové kanalizaci, která se musí zrevidovat. U nově budovaných chodníku se tímto také
ušetří za vypracování projektové dokumentace, která se vyhotoví najednou pro obě akce
(dešťová kanalizace i chodník).
Víme o problému s tím, že ne všichni slyšíte obecní rozhlas. Nový rozhlas zatím
nebudeme řešit do doby, než přestěhujeme obecní úřad do nových prostor. Opravíme
stávající, a navíc přicházíme s možností zasílání informací týkající se dění v obci formou
mailových zpráv. Budou to zprávy, které se vyhlašují rozhlasem, popř. i příchozí nabídky,
oznámení či upozornění. Kdo bude mít o zasílání těchto mailových zpráv zájem, vyplní
formulář „Informace o zpracování osobních údajů na základě čl. 13 Obecného nařízení o
ochraně osobních údajů (GDPR)“, který je součástí tohoto okénka a vhodí do schránky
obecního úřadu nebo předá osobně někomu ze zastupitelů. Toto zasílání bych chtěl
realizovat během léta. Ze zasílání mailů se můžete kdykoliv odhlásit.
Chci Vás také informovat, že od 13. května bude spuštěna poslední vlna kotlíkových
dotací. Pokud ještě topíte ve starém neekologickém kotli, zvažte, prosím, jeho výměnu.
Ať už proto, že od podzimu 2022 nebude možno topit ve starých neekologických kotlích,
ale i proto, ať se nám všem lépe dýchá. Jsou dny, kdy se naše vesnička ztrácí v oblacích
štiplavého kouře a není to pro nikoho příjemné. Navíc, pobídky na pořízení jsou velmi
výhodné a Magistrát města Opavy nabízí bezúročnou půjčku na pořízení ekologického
topidla v plné výši. Po obdržení dotace peníze městu vrátíte a zbytek budete splácet po
dobu až 10 let. Více na www.opava-city.cz/kotliky.
V pátek 24. a v sobotu 25. května 2019 se uskuteční volby do Evropského parlamentu.
Přijďte podpořit své kandidáty.
Obecní úřad pořádá v sobotu 1. června 2019 od 15:00 hodin na hřišti TJ Sokol Dětský
den. Přijedou opět klauni se svým programem. Zveme všechny děti s rodiči i bez.
Martin Šoltis, starosta obce
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Opustili nás navždy (od posledního vydání okénka):
- Marie Řehulková, rok nar. 1947 († 29. 12.2018)
Se zármutkem v srdcích vzpomínáme.

SDRUŽENÍ OBČANŮ „ČTYŘLÍSTEK“
Jménem Čtyřlístku Vám děkujeme za přízeň a účast na našich akcích, které pro Vás
pořádáme. Co v současné době připravujeme? Brzy se objeví na dětském hřišti nová
celokovová houpačka pro naše nejmenší spoluobčany. Na sv. Václava se budou konat
„Rybí hody“ a během listopadu uspořádáme 2. ročník Gulášfestu.
Souhrn připravovaných akcí:
▪ 28.09.2019 - „Rybí hody“
▪ Listopad 2019 – 2. ročník Gulášfestu
Karel, Roman, Petr, Michal

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Mladí hasiči v Mladecké lize pokračují po podzimu s velmi dobrými výsledky. Starší žáci
jsou průběžně na druhém místě, které pojistili druhým a třetím místem z letošního roku
a mladší žáci se dokonce posunuli z podzimního sedmého místa na druhou příčku dvěma
druhými místy z jarních kol. V okrskovém kole postupových soutěží hry Plamen chceme
8. května v areálu Dukelských kasáren obhájit přední příčky a postoupit tak do kola
okresního. Dorostenky budou jednotlivě bojovat v jarní části okresního kola 19.5.
v Hněvošicích. Držíme všem palce.
Letní „Zlatnický tábor“ se uskuteční v obci Kaménka, šest kilometrů od Vítkova.
Tentokrát se téma ponese v duchu Harryho Pottera. Přihlášky už byly rozdány,
nezapomeňte si vyrobit či sehnat kostýmy.
V letošním roce SDH Zlatníky slaví 125. výročí založení sboru. Oslavy vypuknou 29.
června, na které Vás srdečně zveme. V 10 hodin bude sloužena mše svatá v místní kapli,
v 11:30 se bude konat slavnostní Valná hromada. Od 15:00 hodin proběhne „Soutěž ulic
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v požárním útoku“ a program vyvrcholí večerní zábavou, kde vystoupí Olympic revival.
Podrobný program Vám bude přiblížen v pozvánce, kterou naleznete ve svých
schránkách.
Za hasiče, Roman Krusberský

TJ SOKOL ZLATNÍKY
V lednu tohoto roku začaly tréninky mužů i žáků. Muži se připravovali v litultovické
hale, žáci v tělocvičně stěbořské základní školy. Obě mužstva začaly hrát mistrovské
zápasy od března, zatím se střídavými úspěchy. V červnu uspořádáme žákovský turnaj
„Memoriál Jiřího Řehulky“, muži pojedou v červenci na tradiční turnaj do slovenských
Zlatník. Nově uspořádáme „1. ročník turnaje v nohejbale dvojic“ pro místní hráče.
Přihlášky se budou přijímat v Hospůdce Na hřišti. Mistrovské soutěže v nové sezóně
začnou v měsíci srpnu.
Nezahalíme ani při zvelebování areálu a péči o hřiště. V květnu přijede firma Eurogreen
vyčesat a odstranit na fotbalovém hřišti starou trávu, následně trávník postříkáme proti
pleveli. V dubnu jsme opravili lavičky, dále nás čeká oprava střechy na boudě pro
muzikanty, oprava interiéru šatny mužů, položení zámkové dlažby na střídačkách a
napojení budovy na splaškovou kanalizaci.
Oznamujeme všem zájemcům, že v Hospůdce Na hřišti bude možné od května zakoupit
suvenýry TJ Sokol Zlatníky. K dostání budou šály, trička, vlaječky a odznaky.
Souhrn připravovaných akcí:
▪ 01.06.2019 od 8 hodin žákovský turnaj „Memoriál Jiřího Řehulky“
▪ 22.06.2019 od 14 hodin „1. ročník v nohejbale dvojic“
▪ 12. – 14.07.2019 – tradiční turnaj ve Zlatníkách na Slovensku
Josef Uvíra, předseda TJ

OBECNÍ ÚŘAD, SOKOLI, HASIČI I ČTYŘLÍSTEK VÁM PŘEJÍ
HODNĚ SLUNÍČKA, ALE I VLÁHY NA ZAHRÁDKU,
KRÁSNÉ PRÁZDNINY A PŘÍJEMNOU DOVOLENOU.
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