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Občasný informační zpravodaj obce Zlatá

Vážení spoluobčané,
přichází podzim, který nás přivede až do krásných časů vánočních, kdy bude čas trošku si odpočinout u rodinného krbu a zhodnotit výsledky i úspěchy letošního roku. Podzimní vydání
Zlatského občasníku přichází v době prvního výročí od komunálních voleb do obecního zastupitelstva v říjnu 2014, a proto nebudeme čekat do vánoc, ale podíváme se výsledky práce našich
zastupitelů již nyní. Položili jsme panu místostarostovi několik otázek...

Redakce Zlatského občasníku
Pane místostarosto,
Dalším je pan Lukáš Petrus, ten se pustil
jste již rok ve své nové funkci a můžete s oddo práce na nových webových stránkách obce.
stupem času našim čtenářům přiblížit práci
Informace o přesunu dat a dokumentů na nový
nového zastupitelstva. Po loňských volbách
web jsou popsány přímo na webových stránkách v příspěvku „Pár vět k novému webu“.
se zastupitelstvo z větší části obměnilo. Jak
Ačkoliv jsme se snažili pobídnout občany k puhodnotíte práci nových zastupitelů?
blikování svých příspěvků, a tím obsahově oboAno máte pravdu, komunální volby do obecního zastupitelstva proběhly v říjnu loňského
hatit obecní web, žádný článek jsme od občanů nedostali. Stávající web tedy obec využívá
roku. Občané Zlaté svým hlasováním obměnili původní zastupitelstvo z více než 50 ti %, to
pro sdělení informací občanům, publikování
znamená, že pouze 3 zastupitelé dále pokraudálostí a další běžné agendě. Lukáš se také
čovali v započaté práci a 4 zastupitelé jsou na
zabýval studiem zákona o vodovodu a kanalizaci v reakci na vložení připojených vodovodů
úřadě „nováčky“. Myslím si, že nám netrvalo
a kanalizací do majetkové podstaty insolvenčdlouho zorientovat se v řešení úkolů běžné
ního řízení, které probíhá s bývalým develokaždodenní práce zastupitelů pro obec, ale
perem. Jelikož byl v seznamu uveden i obecní
ani úkolů, které jsme si již předem stanovili ve
pozemek, na kterém máme studnu a vodárnu,
svém volebním programu.
obec podala vylučovací žalobu na insolvenčníJedním z „nováčků“, který mě v mysli napadnul první, je pan Václav Loučka. Ten s obecho správce. Patrně i pod tlakem přibývajících
ním zastupitelstvem již aktivně spolupracoval
žalob, insolvenční správce popis rozsahu vodovodu i kanalizace patřící do majetkové podstaještě před svým zvolením v říjnu 2014. Dá se
ty přeformuloval. Neméně důležitou aktivitou
říci, že přirozenou cestou dále pokračuje v započatých aktivitách na projektu a vizualizaci
Lukáše je spolupráce na realizaci a dokončení
altánu u „Vojenské cesty“ k lesu, ale především
Územního plánu naší obce.
se velkou měrou podílel na jeho realizaci včetPan Martin Mezihorák je dalším z architekně dětského hřiště. Dále díky Václavovi, který
tů rekonstrukce našich webových stránek a je
pravidelně každodenně prováděl kontrolu a obpředevším naším „dvorním poradcem“ v oblassluhu ČOV, a to až do konce května 2015, jsme
ti IT technologií. Má s námi velkou trpělivost při
se se ctí vypořádali s veřejnou službou provovysvětlování našich dotazů v oblasti komunizu ČOV, kterou nám nařídili pracovníci odboru
kace s obecním PC, tiskárnou, agendou Czech
Životního prostředí MÚ Brandýs nad Labem/
POINT, elektronických klíčů apod.
Stará Boleslav.
Pan Pavel Rak je dalším v řadě nově zvole-1-

ných zastupitelů a jeho přínosem je aktivní podíl v zabezpečení různých akcí (brigád, stavění
vánočních stromků, akce bramborák …), především z pohledu logistiky a zajištění občerstvení, a to vše v maximální možné míře souladu se
svým časově náročným zaměstnáním.
Na závěr hodnocení aktivit nových zastupitelů bych přidal jednu poznámku, která se
týká práce celého zastupitelstva: spousty
času musíme věnovat sledování vývoje kauzy
insolvenčního řízení s developerskou firmou
Promising Union, která se nás bezprostředně
týká. Ve spolupráci s našimi právníky musíme
reagovat na změny, které se v této kauze průběžně dějí a neprodleně je řešit. Tato činnost
nás stojí nejenom spousty času, který bychom
mohli věnovat důležitějším aktivitám prospěšným pro obec, ale stojí nás i dost peněz.

správy místního vodovodu, služeb městské
policie apod.
Možnou cestou, jak tyto problémy řešit je
spojit síly a možnosti jednotlivých obcí prostřednictvím „Dobrovolného svazku obcí Povýmolí“ (dále jen DSO).
Usnesením obecního zastupitelstva obce
Zlatá č. 28/6/2015 jsme schválili vstup do
DSO Povýmolí. Usneseními č. 29/6/2015
a 30/6/2015 vyjádřila obec souhlas se zněním
zakladatelské smlouvy a stanov DSO. Dále
obecní zastupitelstvo odsouhlasilo roční finanční příspěvek na činnost DSO ve výši 20,-Kč
na obyvatele usnesením
č. 31/6/2015. Další podrobné informace o dokumentech DSO Povýmolí naleznete na webových stránkách obce.

Naší malé obci se zřejmě nikdy nepodaří získat dostatek finančních prostředků na výPohled na Váš volební program nám říká, že
stavbu základní školy. Hledáte tedy nějaké
mezi 4mi hlavními zásadami převzatými z mijiné řešení tohoto problému?
nulého volebního období je výstavba hřiště
Dynamický růst výstavby v obci Zlatá, a to
pro děti a mládež. V minulosti k využití plochy
především realizace developerského projektu
na návsi proběhla i anketa mezi občany obce,
v lokalitě Zlatá I, přinesl za posledních zhruba
ve které vyjádřili velkou podporu tomuto pro7 let růst počtu obyvatel z původních 76 na
jektu i ochotu pomoci při výstavbě hřiště. Jak
současných cca 306 (tedy více než 4 násobek).
se Vám daří naplnit tento volební slib?
Developer ovšem ve svém projektu neřešil odpovídající občanské vybavenosti, respektive
Na tuto otázku se mi jednoznačně těžko hledá odpověď. Upřímně přiznám, že jsme tento
realizaci odpovídající občanské vybavenosti
závazek vůči našim občanům a dle mého názoru
pouze sliboval …
z objektivních příčin, tj. seřazení priorit řešení
Pokud máme, dle provedené demografické
jednotlivých bodů našeho volebního programu,
studie, zajistit odpovídající školní zařízení budoucím žákům naší obce, nezbývá nám, a to
posunuli v čase na pozdější řešení. Neznamená to však, že výstavba hřiště pro děti a mládež
především s ohledem na výši našeho obecního rozpočtu, než spojit své síly a finanční prose nebude realizovat. Podobně přistupujeme
středky s okolními obcemi, městy, které pálí
i k projektu multifunkčního centra.
podobný problém jako nás (konkrétně město
Dále jste voličům slíbili, že se zasadíte o pěší
Úvaly, obce Dobročovice, Květnice, Sibřina
propojení všech částí naší obce, a že budete
a Přišimasy). Vždyť kapacity školských zařízení
usilovat o vybudování komunikací pro pěší
v Úvalech, Škvorci, případně v Tuklatech stěží
i cyklisty, které nás spojí se sousedními obcestačí poptávce jejich obyvatel, ale již absolutně
mi. Kolik částí obce se podařilo za rok propojit
nezvládají nebo v blízké budoucnosti nezvládnou pokrýt požadavky obyvatel z okolních obcí.
a dostaneme se pěšky či na kole do sousedních obcí?
Podobnou výzvou se ukazují další segmenty
Jsem rád, pane redaktore, že jste mi tuto otázku
možné spolupráce a to v oblasti odpadového
položil. Nejprve několik slov k prostupnosti naší
hospodaření (zřizování sběrných dvorů, stále
obce pro pěší a cyklisty. Tak především, všichni
rozsáhlejší separace odpadů), jejíž řešení není
si musíme uvědomit, že propojení všech částí
v silách zejména menších obcích, v oblasti využívání technických služeb, případně v oblasti
obce pro pěší a cyklisty je tak trochu „běh na
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dlouhou trať“. Není možné během několika dní
(či jednoho roku) narovnat a napravit všechna
neuvážená, nekoncepční rozhodnutí, která historicky vedla k vzájemnému znepřístupnění některých částí obce. Toto mělo být bráno na zřetel již ve fázi zpracování a připomínkování návrhu projektu razantního rozmachu výstavby naší
obce. Nedostatečné či žádné propojení částí
obce se netýká jenom částí „staré“ a „nové“
Zlaté, ale i prostupnosti staré části obce podél
Dobročovického potoka. Samozřejmě jednáme
o změně s majiteli pozemků, kteří mají oplocení
nastavené až do těsné blízkosti hranice Dobročovického potoka, musím bohužel konstatovat,
že jednání nejsou úspěšná. Také hledáme řešení pro zachování „důstojného“ pěšího přístupu
do centra obce, myslím tím nelegální pěšinu
podél hranic pozemků paní Szabokové a pana
Přibyla. Další podrobnosti si zatím nedovolím
zveřejnit, a to vzhledem k tomu, že veškerá
jednání jsou zatím ve fázi zrodu. Návrh nového Územního plánu obce Zlatá propojení jednotlivých částí obce pro pěší a cyklisty, v rámci
svých možností, podporuje.
Propojení naší obce pro pěší a cyklisty
s okolními obcemi, především s obcí Sluštice
a obcí Dobročovice, je ve fázi komunikace se
starosty zmíněných obcí, a to v rámci řešení
programů na schůzkách dobrovolného sdružení obcí MAS Pošembeří, které propojení pro
pěší a cyklisty jedním z dotačních programů
podporuje.

ší). Nemusím Vám vysvětlovat, že tato cesta
(a následně i silnice č. II/101 napříč obcí Zlatá)
je či jsou k přepravě nadměrných nákladů, a to
jak z pohledu jejich váhy, tak z pohledu nadměrných rozměrů přepravovaného nákladu,
pro tyto účely jednoznačně nevhodné. Nehledě
k tomu, že tyto kamiony se pohybují po zmíněné vozovce společně s pěšími, cyklisty a ostatními vozidly, kde míjení je téměř vyloučené či
nemožné, a to vzhledem k šířce vozovky pouhé
cca 3 metry.
Udržení dobré prostupnosti krajiny a propojení naší obce s okolními jsme měli také na mysli
při podávání připomínek k plánovanému přeložení silnice II/101 z centra obce na jižní stranu
katastru, tj. podél sloupů el. vedení VVN. Jedná
se o požadavek mimoúrovňového křížení pěších cest se zmíněnou přeložkou.

Jedním z dalších volebních slibů bylo také dokončení územního plánu. Jak jste s prací na
územním plánu, za rok od voleb, spokojený?
V roce 2006 si zastupitelé obce Zlatá, především pan starosta M. Francl, na základě zahájení nekoncepční, chaotické výstavby v lokalitě
Zlatá I uvědomili, že pro další výstavbu v obci je
nutné stanovit jasnou základní koncepci rozvoje území, tj. Územní plán (dále jen ÚP). Ten
by měl především řešit vymezení zastavěného území, základní koncepci rozvoje území
obce, plochy s rozdílným způsobem využití,
systém veřejné zeleně a infrastruktury, občanskou vybavenost, podmínky pro využití ploch
Jaké plány máte v oblasti komunikací do záapod. Vypracováním ÚP obce Zlatá obecní zavěru letošního roku a také do dalších let?
stupitelstvo pověřilo, na základě výběrového
V nejbližší době, v rámci připravované pozimní
řízení, firmu Kadlec K.K. Nusle spol. s r. o., se
brigády, budeme pokračovat v již započatém
kterou uzavřelo v roce 2007 Smlouvu o dílo č.
odstranění křoví a náletů podél cesty od Křížku
330/2007.
k lesu – „Vojenské cesty“. Chtěli bychom proProces zhotovení ÚP se protáhl na tři volební
měnit tuto cestu v relativně klidnou zónu pro
období, kdy každé ze zvolených zastupitelstev
pěší i cyklisty, pro bezpečné procházky našich
se snažilo do zadání či návrhu plánu vnést své
občanů včetně pěkného výhledu do okolní pří„nové“ myšlenky a pohledy. Finální podoba ÚP
rody, pro procházky maminek s kočárky, místo
byla také ovlivněna připomínkami veřejnosti či
her našich dětí na přilehlém hřišti. Za účelem
stanovisky dotčených orgánů a to především
splnění výše uvedeného cíle jsme zhruba před
Návrhu zadání ÚP obce (ze dne 22. 8. 2015).
dvěma lety zahájili jednání, někdy i soudní …
Připomínky či stanoviska byly adresovány na
např. s majiteli lesů na katastru obcí Babice
přelomu roků 20014 a 2015 k rukám Ing. ak.
a Třebohostice, kteří přepravují vytěžené dřevo
arch. Sylvy Matějkové, Odbor územního rozvoje a památkové péče Městského úřadu v Branjednou z možných tras, tedy po „Vojenské cestě“, ale přitom další alternativní trasy přepravy
dýse nad Labem – Staré Boleslavi, kde byly projednány a případně zohledněny.
existují (bohužel jsou o něco delší a tedy draž-3-

Při pohledu na aktuální letecký snímek obce
mi na tomto místě dovolte poděkovat všem
zastupitelům obce Zlatá, kteří se na realizaci
Územního plánu obce Zlatá podíleli, od bývalého pana starosty Miroslava Francla, který práci
na ÚP zahájil, dále přes Šárku Inquortovou až po
současné zastupitele.
V současné době se Územní plán obce Zlatá nachází v jedné z finálních fází zpracování,
tj. ve fázi „veřejného projednání upravené-

ho návrhu“. Na základě
oznámení formou Veřejné vyhlášky, kterou
vydal Městský úřad v Brandýse nad Labem
– Staré Boleslavi, se veřejné projednání ÚP
bude konat ve středu 4. 11. 2015 od 18:00 ve
Zlaté v pohostinství „U Hasičů“.
Všechny Vás na toto projednání zvu.


Jan Horký, místostarosta obce Zlatá

Voda ve Zlaté byla nad zlato
Užili jsme si krásné, dlouhé, horké a velmi suché léto. Celá naše země se v uplynulých měsících potýkala s velkým nedostatkem vody,
v mnoha případech i s její zhoršenou kvalitou.
Důsledkem sucha byly tudíž časté odstáv-

lehce znejistěli, avšak rozum u většiny z nás
zvítězil nad zeleným trávníkem a k žádné krizi
v naší obci nedošlo. Podařilo se dodávku pitné
vody zachovat i v období, kdy spotřeba vody
stoupla trojnásobně oproti normálu. O potřebě vodou šetřit byli občané informováni pomocí Infokanálu.
Obec připravuje zhotovení dalších dvou
vrtů na pozemcích u vodárny, a tím zajistit
dodávku vody pro obyvatele naší obce i v případě podobně suchého léta v budoucnosti.
Otázce rekonstrukce vodárny se věnuje článek o stavbách v obci pana starosty. V závěru
léta (12. 8.) byly odebrány vzorky vody k laboratornímu rozboru, který prokázal dobrou
kvalitu dodávané vody. Protokol o zkoušce
vzorku č.2015/0830 je umístěn na webových
stránkách obce.
Václav Loučka

ky nebo úplné uzavření vodovodního řadu
v několika obcích. Mnohá města a obce byly
nuceny krizi řešit přistavením cisteren s pitnou vodou. Někteří z nás možná po zhlédnutí
večerních zpráv při zalévání svých zahrádek
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Čarodějnice 2015
Ve čtvrtek 30. 4. 2015 jsme se sešli při tradičním pálení čarodějnic. Noc z 30. dubna na
1. května byla od pradávna považována za
magickou. Čarodějnice se prý slétají na čarodějnický sabat. Na ochranu před zlými duchy
a démony se proto zapalovaly ohně. Dnes už
si to raději budeme vykládat jako
oslavu jara, které skutečně přišlo a slunce hřálo náramně.
Oproti dřívějším pálením na
kopcích je současný stav komornější, zaměřený na děti a klidné
sousedské setkání. Pro děti byly
připravené soutěže s občerstvením. Současně se pochlubily
maskami a doma připravenými
čarodějničkami. Samozřejmě nemohli chybět naši hasiči, pod jejichž dozorem oheň vzorně hořel.
Připravené buřtíky a limonády bylo možné doplňovat

dalším občerstvením z přilehlé
restaurace U hasičů, kde na nás
byl hostinský náležitě připraven.
S příchodem tmy a chladnějšího
večera se tak bylo kde schovat
a ohřát. Podle úsměvů pořadatelů i hostů lze předpokládat, že se
tak budeme setkávat i v příštích
letech.

Pavel Rak

Sbor dobrovolných
hasičů – Zlatá
Náš sbor dobrovolných hasičů 30. 5. 2015 trochu potěšil svého sportovního ducha a reprezentoval naši obec na okresním kole v požárním sportu ve Staré Boleslavi v Houštce. Ve
stále vzrůstající konkurenci v kategorii muži
starší se jim podařilo obsadit krásné třetí místo (viz tabulka). Důležitější je, že opět v pořadí soutěžících předskočili kolegy ze Škvorce.
V celé historii vzájemných soutěží se podařilo
kamarádům ze Škvorce pouze jednou porazit
náš sbor v požárním sportu. Do dalších soutěží jim stále držíme palce a děkujeme.

Jiří Lindner
Program pro zpracování výsledků: POŽÁRNÍ SPORT

Celkové výsledky
OS v PS Praha-východ

30.5.2015 Stará Boleslav
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1
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Tehovec
Zlatá
Škvorec
Svojšovice
Šestajovice
Okrsek č. 3

4
3
5
1
2
6

6
6
6
6
6
6

6
6
6
6
6
6

16
15
17
13
14
18

1
2
3
4
5
6

Svojšovice
Šestajovice
Zlatá
Tehovec
Škvorec
Okrsek č. 3

1
2
3
4
5
6

6
6
6
6
6
6

Celkový součet

Přebor jednotlivců

PÚ

Štafeta 4x100m

SDH

Celokvé pořadí

Celkový součet

Přebor jednotlivců

PÚ

Štafeta 4x100m

SDH

startovní číslo

Muži st.

6
6
6
6
6
6

13
14
15
16
17
18

Stavby v obci
Během uplynulého roku se podařilo pokročit
v přípravě několika staveb na území obce.
CHODNÍKY V OBCI
Územní rozhodnutí na chodník od křížku do
Zlaté I. bylo vydáno 26. 3. 2015. Poté bylo požádáno, dne 21. 4. 2015, o stavební povolení.
V tomto řízení byly odhaleny chyby v projektové dokumentaci. Museli jsme se rozloučit
s projektantem, najít odborně erudovanějšího
a projekt nechat přepracovat. Během nového
zaměření se zjistilo, že polovina budoucího
chodníku zasahuje do soukromých sousedních pozemků. Projekt byl tedy rozdělen na
dvě části. První etapa stavby, která je na obecních pozemcích, by mohla být v případě dobrého počasí zahájena ještě v letošním roce.
Pravomocné stavební povolení získala obec
19. 9. 2015. Začátkem října bude vypsáno
výběrové řízení na dodavatele stavby. Stavba
druhé etapy bude záviset na výkupu pozemků
od soukromých majitelů. Vlastní stavbě předcházela brigáda hasičů SDH Zlatá, při které
byly odstraněny stromy v trase budoucího
chodníku.
Současně probíhá příprava projektu rekonstrukce chodníku od Křížku ke Zlaté II (III).
Vlastní stavba bude prováděna v koordinaci
s veřejným osvětlením.
VODÁRNA
Obec má vydané stavební povolení na rekonstrukci stavebního objektu vodárny i na technologii úpravny vody. Zbývá už jen maličkost,
získat 8 milionů korun.
V letošním roce jsme podaly na Krajský
úřad (KÚ) žádost o dotaci ze středočeského
fondu životního prostředí a zemědělství. Bohužel na nás nezbyly finanční prostředky, a to
ani v druhém kole. I když nepochybuji o tom, že
přidělování dotací KÚ je křišťálově průhledné
a spravedlivé, musím po nahlédnutí na stránky středočeského kraje, kde jsou uveřejněni
příjemci dotací konstatovat, že některé obce
mají vyloženě štěstí při jejich získávání. Třeba
ty, které začínají, na písmeno C. Pokud je jed-

ním z klíčů přidělování dotací abecední pořadí,
máme tedy my, vyloženě smůlu.
STUDNY A VRTY
Probíhá příprava podkladů pro vodoprávní řízení na získání povolení výstavby dvou nových
vrtů na pozemcích u obecní vodárny. Současně je zažádáno o územní rozhodnutí, řízení
bude zahájeno 23. 10. 2015. Důvodem této
stavby je omezená kapacita současných vrtů,
které v letošním extrémním suchu byly na pokraji svých možností. Spotřeba vody v tropických dnech byla trojnásobně větší než obvykle
i přes apely na její šetření.
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (VO)
Další stavbou, na kterou disponuje obec stavebním povolením, je rekonstrukce veřejného osvětlení ve staré části obce. Tady jsme
závislí na společnosti ČEZ, která se již pátým
rokem chystá na přeložení rozvodu el. energie
ze sloupů do země, a kdy rozvody našeho VO
budou připoloženy k jejich kabelům do jednoho výkopu stejně, jako to proběhlo v úseku od
,,křížku“ ke Zlaté I. Nehledě na finanční náročnost by bylo nesmyslné dvakrát rozkopat celou ves.
VODA, PLYN, KANALIZACE
Stavba propojení sítí mezi Zlatou I. a Zlatou
II. , při které bude napojena na tyto sítě i stará obec, je již přes rok zakonzervována. Obec
není stavebníkem a nemá ani informace, kdo
jím v současné době je. Posun snad přinese
dražba a následně nový majitel sítí ve Zlaté I.
Ke všemu pak s největší pravděpodobností přibydou nezkolaudované a rozbité silnice
a chodníky ve Zlaté I.

Luboš Přibyl, starosta obce

-6-

Rozsvícení vánočního stromku
První adventní neděli (29. 11. 2015) proběhne
již tradiční rozsvícení vánočního stromku. Sejdeme se v 17 hodin u hasičské zbrojnice. Děti
si mohou, stejně jako v předchozích letech, pověsit ozdobičky na vánoční stromek a po jeho
slavnostním rozsvícení si zazpíváme několik
vánočních koled. Děkujeme dárcům stromků

v minulých letech, paní Miroslavě Novákové
a panu Václavu Loučkovi i dárkyni letošního
stromku, paní Leoně Franclové. Podrobnější informace o této akci budou včas k dispozici na
samostatné pozvánce ve Vašich schránkách.
Na hojnou účast se těší OÚ Zlatá a SDH Zlatá.

Hana Taitlová

Jarní brigáda
V sobotu 11. 4. 2015 se konala již tradiční jarní brigáda. Brigádníci se rozdělili na tři party
a i díky dobrému počasí se podařilo uklidit
prostor autobusových zastávek, vykácet
a spálit náletové dřeviny na dětském hřišti,
dokončit montáž lavic a stolu v altánu a zabetonovat nově osazené hydranty. Děkujeme všem, kteří přiložili ruku k dílu a pomohli
zkrášlit některá zákoutí naší obce.

V sobotu 24. 10. 2015 proběhne druhá
letošní brigáda. Jejím cílem bude dokončit
úpravu prostoru dětského hřiště a uklidit cestu k lesu. Současně proběhne „kolaudace“
altánu na tomto hřišti spojená s opékáním
špekáčků. Srdečně zveme každého, kdo chce
pomoci zkrášlit bezprostřední okolí dětského
hřiště „k lesu“. Sraz brigádníků bude v 10 hodin u „Křížku“. 
Redakce ZO

-7-

Bramborákový den ve Zlaté
V sobotu 21. 11. 2015 proběhne od 17 hodin
v pohostinství „U hasičů“ již 7. ročník tradiční
soutěže o nejlepší bramborák. Vítěz se stane
na další rok držitelem putovního poháru.
VÍTĚZOVÉ MINULÝCH ROČNÍKŮ:
ročník
rok
vítěz
1. 2008
Bára
2. 2009
Václav
3. 2010
Zdeňka a Anna-Marie
4. 2012
Václav
5. 2013
Anna-Marie
6. 2014
Veronika

Doplňovačka pro naše „Zlatíčka“
Některá předchozí čísla Zlatského občasníku
obsahovala křížovku nebo doplňovačku pro
pobavení dospělých spoluobčanů. V tomto
čísle je připravena doplňovačka, kterou mohou vyluštit Vaše děti. Její legenda je totiž obrázková. Tajenkou je přání redakce Zlatského
občasníku, které platí nejen pro Vaše děti, ale
pro všechny občany naší obce. Dítě, které občasník s vyluštěnou tajenkou přinese k vánočnímu stromku, obdrží od pana místostarosty
malý dárek. 
Redakce ZO
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: obcasnik@obeczlata.cz
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