INFORMAČNÍ NOVINY VYDÁVANÉ OBECNÍM ÚŘADEM VE ZLATNÍKÁCH

LISTOPAD 2019
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás seznámil s tím, co se událo za poslední půlrok v naší obci a co nás
v následujícím období čeká.
Stále nás nejvíce zaměstnávají přípojky splaškové kanalizace. Řada z Vás je již připojena,
někteří ještě čekají na potřebná povolení. Nicméně, v minulých dnech byly podány
zbývající projekty na územní souhlas a předpokládám, že stihneme ještě během listopadu
u všech zrealizovat všechny dokumenty tak, abyste do konce roku mohli uzavřít smlouvu
s SmVaK a nárokovat si u Magistrátu města Opavy dar ve výši 5.000,-Kč za včasné
připojení. Proto prosím ty, co ještě napojeni nejsou, neotálejte s realizací přípojky.
Momentálně řešíme výrazně zvýšené přítoky na ČOV v době dešťů. Podle vedoucího
provozu ČOV Zlatníky jsou hodnoty průtoků v době dešťů v poměru k průměrné hodnotě
přítoku i více než čtyřnásobné. Tato skutečnost může mimo jiné svědčit o tom, že některé
domácnosti mají napojen na splaškovou kanalizaci i odvod dešťových vod. Připomínám,
že na splaškovou kanalizaci se napojuje pouze odpad ze záchodů, praček, koupelen a
kuchyní. Naopak, NESMÍ se na splaškovou kanalizaci napojovat odvod dešťové vody (ze
střech domů apod.). Tato skutečnost by mohla vážně narušit fungování ČOV. Proto Vás
vyzývám, pokud víte, že se to týká i Vás, prosím, odstraňte tuto závadu. Pracovníci
provozovatele budou v době srážek kontrolovat konkrétní přípojky a snadno tuto
skutečnost odhalí. Předejdete takto případným problémům.
Na začátku června došlo při přívalových deštích ke splavení ornice z pole do vesnice.
Byť někteří na vrchovině tuto událost možná ani nezaznamenali, spodní část obce byla
masivně zabahněna. Zasaženy byly komunikace, zahrady i některé sklepy domů. Nejvíce
to „odnesly“ ulice 6. května (náměstíčko pod Královýma), Ke Mlýnu a Na Louky. Chtěl
bych tímto poděkovat všem, kteří se podíleli na likvidaci škod.
V tomtéž období jsme řešili havárii dešťové kanalizace na ulici 6. května. Vcelku
nákladnou opravu se nám podařilo zrealizovat s pomocí Odboru majetku MMO.
Na ulici 6. května (v kopci k bývalému obchodu) jsme provedli avizovanou rekonstrukci
chodníku, dále jsme vyměnili označníky ulic, které už byly po letech vybledlé a nečitelné.
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Opravili jsme taktéž obecní rozhlas, ale jsem si vědom toho, že kvalita vysílání není moc
valná a v některých koutech naší vesničky není dostatečně slyšet. S plánovanou
rekonstrukcí budov bývalého obchodu a hospody a následném stěhování obecního
úřadu, budeme muset řešit i nový obecní rozhlas. Pro ty, co nyní rozhlas špatně slyší, je
možnost obdržet veškerá hlášení a další informace týkající se dění v obci, ve formě
zaslaného mailu. Zprávy zasílám od léta těm, kteří vyplnili a odevzdali formulář přiložený
v minulém okénku. Pokud by se chtěl ještě někdo přihlásit a ztratil formulář, zastavte se
v úředních hodinách na obecním úřadě.
Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. v
účinnost povinnost označovat psy na území České republiky mikročipem. S tím souvisí
skutečnost, že povinné očkování psa proti vzteklině je platné pouze v případě, že je pes
označený mikročipem. Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního
očkování proti vzteklině (tedy nejpozději v půl roce věku). Mikročipem nemusí být
označeni psi, kteří mají jasně čitelné tetování provedené před 3. 7. 2011.
Martin Šoltis, starosta obce








Připravované akce:
1.12. od 14 hodin proběhne v kulturním domě tradiční pečení perníčků s výrobou
vánočních dekorací. S sebou vezměte tavné pistole a korpusy na věnce.
5.12. od 17 hodin - Mikulášská nadílka s divadelním představením.
Obecní úřad, Čtyřlístek a Sdružení příznivců divadla si Vás dovolují co nejsrdečněji
pozvat na představení pohádky, kterou nastudovali umělci ze Zlatník. Po pohádce
přijde Mikuláš s andělem a čerty. Zváni jsou všichni, od nejmenších po prarodiče.
Občerstvení zajištěno.
21.12. od 17 hodin se budou prodávat před budovou obecního úřadu vánoční kapři,
Objednávky v hospůdce „Na hřišti“ nebo na čísle 604 327 776. Občerstvení zajištěno.
22.02.2020 - Masopust, pochování basy
14.03.2020 ve 14 hodin se uskuteční tradiční „Setkání důchodců“.

Nově narození zlatničtí občánci v tomto roce:
- Josef Holuša
Přejeme hodně štěstí a zdraví.
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Opustili nás navždy (od posledního vydání okénka):
- Štěpánka Folvarčná, rok nar. 1947 († 20.10.2019)
- Kamila Pavlíčková, rok nar. 1971 († 29.10.2019)
- Milan Míček, rok nar. 1938 († 30.10.2019)
Se zármutkem v srdcích vzpomínáme.

SDRUŽENÍ OBČANŮ „ČTYŘLÍSTEK“
Sdružení občanů Čtyřlístek uspořádalo v září Rybí hody, které jsme oživili skákacím
hradem pro děti. V říjnu se konal 2. ročník Gulášfestu. Celkem šest soutěžících nabídlo
Houbičkový, Zvěřinový, Hovězí, Zabíjačkový, Maďarský a Kuřecí guláš. Obě akce měly
výborný ohlas. Děkujeme všem účastníkům za jejich podporu.
Letos nás ještě čeká rozsvícení Betlému a vánočního stromu, na konci roku Olšičková
šou. Tuto oslavu na rozloučenou se starým rokem chceme letos pojmout jinak, než
obvykle. Program bude atraktivnější a soutěživější pro všechny. V příštím roce oslavíme
10. výročí založení Čtyřlístku. Oslavy začneme tradičním plesem.
Shrnutí připravovaných akcí:
01.12.2019 (sobota) rozsvícení Betlému a vánočního stromu. Začátek v 16 h.
28.12.2019 (sobota) od 15 hodin „Olšičková šou“
18.01.2020 Vás všechny zveme na „Ples Čtyřlístku“.
Karel, Roman, Petr, Michal

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Letos proběhly oslavy 125. výročí založení sboru. K této příležitosti byl požehnán nový
prapor SDH. Všem, co se podíleli na přípravách a uspořádání oslav, děkujeme.
V družstvech mladších i starších žáků došlo k radikálním obměnám. Přesto se více jak
polovina nováčků v družstvu mladších žáků poprala se svými úkoly na výbornou. V
tabulce Mladecké ligy se drží uprostřed a v postupovém kole Hry Plamen, které se
uskutečnilo ve Chvalíkovicích, se umístili na děleném prvním místě. Starší žáci se v lize
pohybují rovněž uprostřed tabulky a v Okrskové soutěži skončili na místě pátém.
Výborných výsledků dosahují dorostenky v jednotlivcích. Všem sportovcům děkujeme.
30. listopadu se koná výroční Valná hromada SDH Zlatníky. Na této schůzi se bude volit
na dalších pět let nové vedení sboru. Vyzýváme všechny členy k účasti na této schůzi.
Rovněž zveme všechny občany na tradiční Hasičský ples, děti na karneval.
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Shrnutí akcí:
 30.11.2019 v 17 hodin – výroční Valná hromada SDH Zlatníky v KD Zlatníky
 11.01.2020 – tradiční Hasičský ples
 12.01.2020 ve 14 hodin - Dětský karneval
Za hasiče, Roman Krusberský
TJ SOKOL ZLATNÍKY
V soutěžní sezóně 2018/2019 se umístili žáci na 6. místě se sedmi body a skórem 38:34.
Nejlepším střelcem mužstva byl Tomáš Vincker. Muži skončili na 8. místě se 40 body a
skórem 58:40.
V červnu jsme uspořádali dvě úspěšné akce. Memoriál Jiřího Řehulky v kopané starších
žáků, kde účastníci ocenili velice dobrou organizaci turnaje. Družstva se umístila v pořadí:
1. TJ Slavkov, 2. TJ Kylešovice, 3. TJ Chvalíkovice, 4. TJ Zlatníky, 5. TJ Oldřišov. Další akcí
byl 1. ročník turnaje v nohejbalu dvojic. Putovní pohár vyhrála dvojice Ondřej Jasník a
Martin Kappel. Turnaj měl výbornou odezvu, budeme jej pořádat i v následujících letech.
V červenci se muži zúčastnili tradičního turnaje v kopané ve slovenských Zlatníkách, kde
se umístili na 3. místě.
V srpnu byly opět zahájeny fotbalové soutěže. V tuto chvíli máme podzimní sezónu za
sebou. Žáci hráli kvalitní fotbal a momentálně se pohybují na 1. místě se ziskem 18 bodů.
Mužům se zatím tolik nedaří. Po podzimu jsou průběžně na 11. místě se 13 body.
Další připravované akce:
 26.12.2019 od 9 hodin proběhne v sále kulturního domu tradiční „Vánoční turnaj
ve stolním tenise“ mužů a dorostu.
 27.12.2019 od 9 hodin tradiční „Vánoční turnaj ve stolním tenise“ žáků
 09.02.2020 pořádáme tradiční „Sokolský ples“.
 Březen 2020 uspořádáme výroční Valnou hromadu.
Josef Uvíra, předseda TJ

OBECNÍ ÚŘAD, SOKOLI, HASIČI I ČTYŘLÍSTEK PŘEJÍ SPOKOJENÉ, LÁSKOU A
POROZUMĚNÍM NAPLNĚNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY, BOŽÍ POŽEHNÁNÍ, HODNĚ
ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A ÚSPĚCHŮ V ROCE 2020.
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