TISKOVÁ ZPRÁVA
V Českých Zlatníkách přivítají počtvrté jaro
V Českých Zlatníkách uspořádají v sobotu 25. dubna pro místní i zájemce z blízkého či vzdálenějšího
okolí slavnost Vítání jara. Čtvrtý ročník oblíbené akce, která nezklame příznivce zábavy, sportu ani
dobrého jídla a pití, obohatí již tradičně i možnost prohlédnout si dominantu Českých Zlatníků, kterou je
kostel sv. Jiří. Po rekonstrukci se sakrální památka znovu otevřela veřejnosti před třemi lety.
„Po velkém úspěchu premiérové slavnosti v Českých Zlatníkách v roce 2012, která navázala na pochod z
Mostu jakožto zahájení turistické sezony, jsme se rozhodli tuto oslavu jara organizovat pravidelně i v
dalších letech. Určitě to nebyl špatný nápad, slavnost vyhledává stále více lidí. Jak místní, tak i rodiny z
okolních obcí a měst,“ vysvětlila starostka Obrnic i sousedního Chanova a Českých Zlatníků Drahomíra
Miklošová.
Chybět nemůže ani letos tradiční turnaj v nohejbalu na místním hřišti, začíná už v 09:00 hodin. Samotná
slavnost vypukne ve 12:30 hodin. Hlavní program nabídne vystoupení mostecké taneční skupiny Institute
of Tog, Kolmanovu hudební show či taneční vystoupení dětí z obrnického občanského sdružení Duhovka.
Slavnost vyvrcholí od 20:00 hodin zábavou v hospodě na náměstí v Obrnicích.
Děti si užijí jízdu na ponících nebo si mohou nechat zmalovat obličej dle svého přání. Zájemci všech
generací si vyzkoušejí zdobení perníčků či výrobu jarních čelenek. Místní hostinec Podkova zajistí po celý
den občerstvení, chybět nebudou klobásy ani pivo. Své kuchařské umění předvedou i místní ženy, jež si
při různých příležitostech už vysloužily uznání svými domácími škvarkovými plackami či sladkými koláči
a kremrolemi.
Vítání jara je jednou z řady akcí, kterou vedení obce pro své obyvatele organizuje. Velmi populární jsou
také Obrnické slavnosti, obecní ples, Den dětí, Pálení čarodějnic, Romský festival, Rozloučení s
prázdninami či Mikulášská besídka. Premiéru měl v únoru Obrnický masopustní rej. Kromě zábavy,
uvolnění, odpočinku a relaxace setkávání lidí přispívá podle starostky výrazně také ke zlepšení
mezilidských vztahů.
Více informací:
starostka Drahomíra Miklošová – tel, fax: 476 118 020, mobil: 724 181 155, e-mail:
starostka@ouobrnice.cz
zástupce starostky Stanislav Zaspal – tel, fax: 476 118 020, mobil: 724 179 647, e-mail:
mistostarosta@ouobrnice.cz
Obec Obrnice se nachází v údolí chráněné krajinné oblasti České středohoří nedaleko města Mostu.
Je správní jednotkou také pro sousední Chanov a České Zlatníky. V obci žije necelých 2 500
obyvatel, dle takzvané Gabalovy studie tvoří téměř 40 procent z nich muži, ženy a děti romského
etnika. Soužití Čechů s Romy bylo donedávna velkým problémem Obrnic, současnému vedení se ale
podařilo v poměrně krátkém čase situaci změnit. Za integraci Romů do většinové společnosti obec
získala předloni ocenění Rady Evropy. Obci s ročním rozpočtem kolem 50 milionů korun se daří i
čerpat dotace, dosud inkasovala zhruba 132 milionů korun. Právě usilovná příprava projektů se

žádostí o granty vedla i k úspěchu v práci se sociálně slabými občany, kteří jsou v mnoha případech
těžce zadluženi. Z příspěvků ministerstev či EU se například podařilo opravit základní a mateřskou
školu, vybudovat kulturní a společenské centrum, nové náměstí, dětská hřiště, chodníky, veřejné
osvětlení, či zapojit zejména Romy do veřejně prospěšných prací a veřejné služby.

