Zlatský Občasník
Podzim–zima / 2014

Občasný informační zpravodaj obce Zlatá

Vážení spoluobčané,
dovolte mi touto cestou poděkovat všem
Vám, občanům, kteří jste se svojí účastí na komunálních volbách aktivně zapojili do rozhodování o budoucnosti obce. Jsem rád, že jste
do nového zastupitelstva zvolili z větší poloviny nové zastupitele. Tyto osobnosti přijdou
s novými pohledy na řešení problémů, přinesou nové podněty a osobní názory, to vše za
účelem pozitivních změn ve prospěch všech
občanů, budoucnosti naší obce. Tři dosavadní
zastupitelé, již potřetí, své mandáty obhájili.
Co bych popřál Vám občanům a zároveň zastupitelům?
Přál bych si, abychom již konečně mohli
uzavřít období 8 let, tedy období dvou volebních období, ve kterých jsme většinu své
energie a času věnovali narovnávání pokřivených a z minulosti zanedbaných vztahů s developerem. Obec, přes marnou snahu o dosažení dohody o spolupráci, byla nucena převzít
plnění některých činností, které developer
přestal zajišťovat.
Přál bych si, abychom mohli v příštích
4 letech své veškeré síly věnovat ve prospěch

rozvoje naší „nové“ i „staré“ obce Zlatá, abychom přinesli pozitivní změny ve prospěch
všech občanů obce Zlatá. Ke splnění nejenom
tohoto úkolu, budeme nutně potřebovat i Vaši
spoluúčast, podporu a spolupráci.
Dále bych chtěl poděkovat zastupitelům,
kteří svoji činnost v obecním zastupitelstvu
ukončili - Šárce Inguortové, Lence Štefkové
a Jiřímu Lindnerovi, za čas a úsilí, které této
činnosti věnovali.
Těm z Vás, kteří nás zvolili, se budeme snažit Vaší důvěru nezklamat, pro rozvoj obce
budeme poctivě pracovat. I pro Ty z Vás, kteří nás nevolili, se budeme snažit být dobrými
zastupiteli a hospodáři s obecním majetkem.
Vaší důvěry si velice vážíme!
Úplně na závěr mi dovolte Vám všem popřát klidné a pohodové prožití adventu, příjemné vánoční svátky, šťastný Nový rok a především pevné zdraví, hodně štěstí a rodinné
pohody.
Luboš Přibyl, starosta obce.
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Volby 2014
Ve dnech 10.10.–11.10.2014 proběhly volby
do zastupitelstva naší obce. Do volebních seznamů bylo zapsáno 199 voličů, k volbám přišlo
a platný hlas odevzdalo 128 občanů naší obce.
Kandidátní listina

Výsledky voleb byly po volbách zveřejněny na
úřední desce, pro úplnost vám je předkládáme v tomto čísle Zlatského občasníku.

Kandidát

Hlasy

poř.
Navrhující Politická
číslo příjmení, jméno, tituly věk strana
příslušnost abs.

v%

Pořadí
zvolení

99

14,82

1

93

13,92

2

84

12,57

3

BEZPP

81

12,12

4

BEZPP

77

11,52

5

NK

BEZPP

78

11,67

6

NK

BEZPP

73

10,92

7

číslo

název

1

SPOLEČNĚ PRO
ZLATOU (SPZ)

5

Rak Pavel Ing.

43

NK

BEZPP

1

SPZ

1

Přibyl Luboš

49

NK

BEZPP

1

SPZ

4

Petrus Lukáš Ing.

36

NK

BEZPP

1

SPZ

2

Horký Jan

58

NK

1

SPZ

3

Taitlová Hana

50

NK

1

SPZ

6

Mezihorák Martin Ing.

29

1

SPZ

7

Loučka Václav

67

Výsledky průzkumu mínění občanů o sportovním a kulturním vyžití v naší obci.
V minulém čísle Zlatského občasníku byl vložen anketní lístek, ve kterém jste mohli vyjádřit svůj názor na sportovní či kulturní programy,
které by mohlo nové zastupitelstvo v následujícím volebním období realizovat. Na anketní otázky odpovědělo 22 občanů, tedy 17%
z platných volebních hlasů. Je škoda, že se
ankety nezúčastnilo více občanů, ale může to
být způsobeno i tím, že to byla po letech nová
forma komunikace obecního úřadu s občany.
K výsledkům ankety bude nové zastupitelstvo
přihlížet při rozhodování o některých projektech, s vědomím, že 22 občanů není většina,
ale mnohdy tolik občanů nepřijde ani na schůzi
obecního zastupitelstva. A jak jste hlasovali?
1) S úpravou travnaté plochy na návsi souhlasilo 14 občanů (63%), proti bylo 8.
2) Občanů, kteří jsou ochotni přiložit ruku
k dílu bylo 19 ( 86%), proti byli pouze 3.
3) Při výběru sportoviště nepřevažovala žádná z nabízených variant. Pokud se bude sportoviště budovat, obecní zastupitelstvo zváží
využitelnost prostoru pro konkrétní sport,
nebo koncipování návsi jako multifunkčního
prostoru pro sport, hry i setkávání.

4) Členem / členkou týmu, připravujícím projekt nového obecního úřadu chce být 7 spoluobčanů.
5) Stejný počet lidí umí nebo může podpořit
projekt letního kina. Na tyto dobrovolníky se
obrátí na začátku příštího léta tým, připravující tento projekt.
6) Ve studii a následně v projektu nového
obecního úřadu bude počítáno s prostorem,
který poskytne zázemí pro hudební či divadelní činnost. Pro tyto aktivity se vyslovilo 13
občanů (65%), proti bylo 7.
7) Ordinaci lékaře by rádo mělo v novém obecním objektu 12 spoluobčanů ( 54%), proti bylo
10 občanů. Touto otázkou se bude zastupitelstvo zabývat, zde byl výsledek téměř vyrovnaný a nedá se z něj odvodit významnější závěr.
Zastupitelstvo obce děkuje všem, kteří přinesli vyplněný anketní lístek. Zlepšování
podmínek pro kulturní nebo sportovní aktivity bude jedna z priorit, které se hodlá nové
zastupitelstvo věnovat. Posouzení vašich
návrhů a nápadů budeme věnovat potřebný
čas.
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Altánek na dětském hřišti
dostal „červenou čepici”
V neděli 2. listopadu byla ukončena, pro letošní rok, výstavba altánku na dětském hřišti.
Altánek dostal cihlově červenou doškovou
krytinu včetně plechového podbití okrajů střechy. Přestože počasí nebylo zdaleka optimální,
zmákli brigádníci práci za necelých 5 hodin.

První brigádu na dětském hřišti v roce 2011
vám připomene pár dobových fotografií.
2011

2011

2011

Obecní zastupitelstvo děkuje všem,
kteří při výstavbě hřiště
přiložily ruku k dílu.
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Drakiáda 2014
V neděli 9. listopadu se uskutečnila jedna
z tradičních podzimních akcí v naší obci - Drakiáda.
Přestože vítr moc nefoukal se akce vydařila, drakiády se zůčastnilo více než 30 dětí
a mnoho dospělých.
Loňský vítěz soutěže, rodina Kučerova,
předala putovní pohár Srdínkům, kteří vyrobili
s dcerou Miou nejhezčího a především létajícího domácího draka, a budou tak držiteli poháru do další Drakiády.
Ale vyhrál vlastně každý, kdo v neděli přišel.
V podvečerních hodinách dětská akce pokračovala na terase u dětského hřiště, kde si
děti pekly buřty a hráli na hřišti.
Pro osvěžení paměti přinášíme také několik obrázků z Drakiády 2012, abychom viděli,
jak nám ty děti rostou

2012

2012
2012

2012

to fajn.
mezi nás, bylo
Přijďte příště
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Bramborákový den ve Zlaté
V sobotu 22. listopadu proběhne od 17 hodin
již 6. ročník tradiční soutěže o nejlepší bramborák.
Podrobné informace pořadatel vydal na
samostatném letáčku.
Vítěz se stane na další rok
držitelem putovního poháru!
Pro osvěžení paměti také
několik fotek z minulých
ročníků.
TABULKA S VÍTĚZI
ročník rok
vítěz
1.
2008 Bára
2.
2009 Václav
3.
2010 Zdeňka a Anna-Marie
4.
2012 Václav
5.
2013 Anna-Marie

reklama
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Multifunkční objekt
V průběhu letošního roku byla zadána studie
k návrhu řešení obecního multifnkčního objektu. Předběžné diskuse přinesly postupně
3 návrhy, jak by mohl tento objekt vypadat.
Dalšími pracemi na tomto projektu se bude

obecní zastupitelstvo zabývat v druhé polovině roku 2015. Bude vytvořen tým, do kterého
budou přizváni i zástupci veřejnosti, tedy ti
občané, kteří v anketě deklarovali ochotu se
tohoto projektu zůčastnit.

První návrh řeší multifunkční objekt
jako protáhlou budovu s prosvětlenou
plochou střechou. Součástí objektu
by byla i garáž pro požární vozidlo.

Druhý návrh řeší multifunkční
objekt jako téměř čtvercovou
budovu s prolukou pro vstup.

Třetí varianta navrhuje multifunkční objekt jako dvě ustupující
budovy se sedlovými střechami.
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Rozsvícení vánočního stromku
První adventní něděli proběhne již tradiční
akce – rozsvícení vánočního stromku.
Sraz dětí i jejich rodičů bude v 16 hodin u Křížku. Podrobnosti o této akci přináší samostat-

ný letáček vložený do tohoto čísla Zlatského
občasníku.
Pro osvěžení paměti přinášíme několik fotografií z minulého rozvěcení vánočního stromku.

Pro letošní ročník si můžete doma nacvičit tyto vánoční koledy, které si společně
zapějeme po rozsvícení stromku.
1. Jak jsi krásné neviňátko
2. Vánoce, vánoce přicházejí
3. Dej Bůch štěstí tomu domu
4. Rolničky, rolničky

Mikuláš 2014
Po diskusi rodičů na letošní Drakiádě bylo upuštěno od organizování Mikuláše obecním zastupitelstvem v objektu Pohostinství. Návštěvu

čerta, anděla a Mikuláše si budou jednotlivé
rodiny zajišťovat individuálně. V tomto čísle přinášíme několik obrázků Mikuláše z minulých let.
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Předvánoční hřebenová
doplňovačka
V období adventu strasti pusť po vodě.
Kam se tak ženeš? Na co ten stres?
Užívej vánoce v klidu a pohodě,
obchody vynechej, je to tam děs.
Stavíme baráky vyšší než stromy,
už je nám malá i Země – matička,
chcem zkrotit blesky, možná i hromy,
ale stačí abychom …. viz tajenka.

O
V

1.
2.
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4.
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V

5.
6.

O
V
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8.

O
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9.
10.

O
V

11.
12.

O
V

13.
14.

O
V

15.
16.

!
1) Obilnina; 2) Vykastrovaní býci; 3) Silný provaz;
4) V množném čísle VÁŠ; 5) Březen – červen;
6) Buničina; 7) 1000g; 8) Poklop; 9) Mexický
maskovaný mstitel; 10) Sebral; 11) Motorový
dopravní prostředek; 12) Chlapec ze Stínadel;
13) Dlouhé měkké i; 14) Poskytni řemeslné vzdělání; 15) Biograf; 16) Nauka

OBECNÍ ÚŘAD ZLATÁ - KONTAKTY
Adresa: Zlatá 7, 250 83, pošta Škvorec
Úřední hodiny: Středa 17:00 – 19:00
Telefon na pana starostu: 602 215 520
Redakce: OÚ Zlatá, zlatskyobcasnik@email.cz

Recept
CHLAPÁCKÝ ŠTRŮDL
PRO HOKEJOVÉ FANDY
Potřebujeme: Lahev rumu, hrst rozinek, listové těsto (2 polotovary - rozválené placičky
s pečícím papírem), 4 větší jablka, hrst strouhanky, 4 lžice cukru, mletou skořici, 1 vejce.
Postup: Než začne večerní televizní hokejové utkání otevřeme lahev rumu – to je základ úspěchu. Odlijeme trochu rumu do větší
misky a dáme do něj máčet rozinky. To je na
začátek práce až dost, přesuneme se k televizi. První třetina stačí k namočení rozinek.
V přestávce po první třetine vykrájíme jadřince z jablek a jablka nadrobno nakrájíme
do misky s rozinkami. Přidáme 3 lžíce cukru,
mletou skořici, žloutek z vajíčka a vše promícháme. Bílek oddělíme do hrnku, do kterého přidáme lžici rumu – tím získáme polevu na štrůdl. Není třeba to s prací přehánět,
ostatně za chvíli začne 2. třetina. V polovině
druhé třetiny, v reklamní pauze, dojdeme zapnout troubu a necháme ji hřát tak na 160°C.
V přestávce před poslední třetinou vezmeme listové těsto – koupili jsem si samozřejmě hotové těsto, rozválené a připravené na
pečícím papíru - uprostřed hokejové sezóny
není čas na výrobu domácího těsta. Rozloženou placku posypeme strouhankou (to,
aby se těsto neslepilo) a nandáme na ni směs
rozinek a jablek. Placku zarolujeme, konce zahneme a zamáčknme k sobě, aby nám jablka
nevypadla. Přendáme (i s pečícím papírem)
na plech, potřeme polevou připravenou
v minulé přestávce a posypeme směsí cukru
a skořice. Dáme do trouby a hurá na třetí třetinu. Při hokejovém přenosu nenadáváme na
reklamní pauzy, naopak je využijeme ke kontrole procesu pečení. Když je dílo dokonáno,
vyndáme dozlatova upečený voňavý štrůdl.
Zpravidla je to ke konci poslední třetiny. Po
skončení zápasu necháme štrůdl chvilku
vychladnout, potřeme rumem, posypeme
moučkovým cukrem a nabídneme manželce
či přítelkyni. Pochvala nás nemine!
Fotografie poskytli: archiv redakce, Jana J., Václav L., Pavel R.
a správci www.blogzlata.blog.cz a www.zlataves.estranky.cz.

