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Nepravidelný měsíčník vydávaný Obecním úřadem 
ve Zlatníkách 

 

květen 2014 
Vážení spoluobčané, 
 
   opět jsme zde, abychom vás informovali o nejdůležitějším dění v naší obci. 
V období kolem Vánoc se uskutečnila řada setkání, která potěšila srdce 
nejednoho návštěvníka. Čtyřlístek uspořádal Olšičkovou šou, retroples a hasiči 
se sokoly tradiční plesy. Závěrečnou tečkou bylo masopustní veselí, kterého se 
zúčastnily všechny věkové kategorie. Zde bychom chtěli poděkovat všem, kteří 
se na přípravách a samotném průběhu podíleli. Věříme, že se všechna 
vystoupení líbila a doufáme, že se v příštím ročníku setkáme s dalšími 
zajímavými čísly, která obohatí večerní program. Krásnou vánoční akci 
připravila paní Anna Maretová, všichni si společně mohli upéct a nazdobit 
perníčky a vytvořit vánoční dekorace a věnce. Toto posezení s přáteli a dětmi si 
nachází stále více příznivců a těší se velké oblibě. 
   Mladí hasiči a jejich rodiče uspořádali koncem března soutěž „Zlatníky hledají 
talent“. Bylo zajímavé sledovat úžasné výkony naší omladiny, která předvedla 
celou škálu různých dovedností. Jen tak dále. Všem patří náš obdiv a dík. 
   Čtyřlístek rozhodně nezklamal. Vyzdvihli bychom především dokonalou 
přípravu retroplesu, který svou oblíbeností překročil hranice obce.   
   Také stavění máje se stává tradiční záležitostí, kterou si pod svá křídla vzali 
manželé Hříbkovi. Je oblíbena především u dětí, neboť samotnou stavbu 
doprovází spousta soutěží a her. 
   Veškeré indicie nasvědčují tomu, že se na podzim začne s úpravou koryta 
potoku Velká. Všem zúčastněným přejeme, aby firma dodržela své závazky a 
v případě problémů se nebáli ozvat. 
   V současné době probíhá geometrické zaměřování obce, které bude sloužit 
k digitalizaci katastrálního území Zlatníky. Podrobnější informace najdete na 
vývěsce. 
   Letos jsme finančně přispěli školce ve Stěbořicích částkou 10 000,-Kč, školce 
v Milostovicích částkou 10 000,-Kč, TJ – Sokol Zlatníky částkou 50 000,-Kč a 
dobrovolným hasičům částkou 90 000,-Kč. U všech je to především na provoz, 
pouze dobrovolní hasiči budou z této částky čerpat také na pořádání 120. výročí 
svého vzniku. 



   Neustálá, ale marná snaha o získání objektů bývalé prodejny ve středu obce 
nás postavila do situace, kdy jsme zjistili, že Tempo chce náš objekt dlouhodobě 
pronajmout s přednostním právem odkupu firmě na výrobu a rozvoz obědů. Jen 
včasným zásahem místostarosty Martina Šoltise se objekt nedostal do cizích 
rukou. Byli jsme však nuceni uzavřít s Tempem nájemní smlouvu, která činí 
3000,- Kč měsíčně. Nyní jsou v jednání možnosti, jak budeme tyto objekty 
provozovat. Nadále se řeší odkup, neboť pouštět se do větších oprav, pokud 
nejsou objekty v našem vlastnictví by bylo neuvážené. 
   Z jara jsme nechali vybudovat odstavnou plochu u fotbalového hřiště pro 
automobily, které ucpávaly příjezdové cesty a znesnadňovaly výjezd 
z přilehlých nemovitostí. I toto bylo součástí dohody mezi manželi 
Kirschnerovými a TJ – Sokol Zlatníky, která po dlouholetých neshodách nabrala 
konkrétní podobu. Na příjezdové cestě k fotbalovému hřišti bude zabudována 
zábrana, osadí se zákazové značky a do roku 2015 si tělovýchovná jednota a 
manželé Kirschnerovi smění své pozemky tak, aby zůstala průjezdnost k hřišti 
v šíři tří metrů. Zbylou část parcely ve vlastnictví manželů Kirschnerových 
smění Sokoli se svými pozemky z jižní strany plotu manželů Kirschnerových 
v šíři cca jednoho metru tak, aby vzájemná směna metrů čtverečních byla fifty 
fifty. Tímto počinem dojde ke konečnému narovnání movitých záležitostí mezi 
oběma stranami, kterýmžto děkujeme za vstřícnost v těchto nelehkých 
jednáních. Všichni jsme rádi, že se našlo společné řešení, které uklidní zčeřené 
vztahy a navodí opět přátelskou atmosféru. 
   Letos se chceme soustředit především na komunální volby. Vzhledem 
k obrovské nevstřícnosti ze strany Magistrátu města Opavy ke svým městským 
částem jsme se rozhodli s ostatními starosty, že založíme sdružení starostů a 
občanů městských částí se kterým se budeme ucházet o účast v komunálních 
volbách do zastupitelstva Magistrátu města Opavy. Řada z vás si jistě pomyslí, 
že toužíme po teplém, dobře placeném místečku v opavské politice. K tomuto 
kroku nás však vede především nezájem opavských politiků o situaci v naších 
obcích. Již řadu let jsme nedostali žádné finanční prostředky na investiční akce, 
abychom si např. mohli koupit a opravit kulturní centrum ve středu obce. Chybí 
na novou zastávku ve směru na Milostovice a to už vůbec nevzpomínáme na 
opravu chodníků a cest. Tyto věci nás pálí již řadu let, a nejenom nás, v podobné 
situaci se ocitly všechny městské části. Do voleb půjdeme jako celek a pevně 
věříme, že nás v této iniciativě podpoříte. Abychom mohli kandidovat, 
potřebujeme petiční podporu 4 500 hlasů občanů městských částí a Opavy. O 
vaše hlasy na petici, abychom mohli kandidovat ( za MČ – Zlatníky Lumír Král, 
Roman Krusberský, Jaroslav Cigánek a Pavel Kachtík) se budeme ucházet 
v měsíci květenu. V případě úspěchu ve volbách bude našim hlavním úkolem 
úprava statutu, který vymezuje práva a povinnosti mezi Magistrátem města 
Opavy a městskými částmi. Zde chceme zakotvit více práv pro městské části a 
zprůhlednit tok financí do obcí. Bez přímého vlivu v zastupitelstvu Magistrátu 
města Opavy se nám to nikdy nepovede. Předem děkujeme za vaši ochotu a 
vstřícnost. 



Čtyřlístek 
   Dne 30.12.2013 jsme pořádali „Olšičkovou šou“, která se v celku vyvedla. 
Závěr této akce vyvrcholil velice pěkným ohňostrojem. Sníh nám opět nebyl 
dopřán, ale místní tatínkové se tužili a postavili svým dětem samochodné stroje. 
18. ledna proběhl již třetí ročník retroplesu, opět skvěle zahráli Dingoši. Ples se 
vydařil také díky bohaté tombole a všichni účastníci byli nadmíru spokojeni. 
Hlavní cenu vyhrál místní občan (Kachťa). Ten kdo se nezúčastnil, může pouze 
litovat. V zimních měsících jsme vysadili k dětskému hřišti živý plot a doladili 
lanovou zábranu. Na Svátek sv. Václava se těšíme na vaši účast na již tradičních 
rybích hodech. Do budoucna máme pro všechny občany připraveno obrovské 
překvapení. Držte nám proto palce, ať nám to s vaší pomocí vyjde. 
            Vlastimil Mareta 
Hasiči 
   Mladí hasiči nám v rámci tréninku odjíždějí na třídenní soustředění do 
Králiků. 8. března se uskuteční na našem fotbalovém hřišti okrsková soutěž hry 
Plamen, kde naše družstva budou obhajovat druhé a třetí místo z podzimu. Jarní 
kolo Mladecké ligy pro soutěžící začne 7. března a do konce školního roku je 
čeká šest náročných soutěží. Naše ženy odjíždějí 3. května na Svatofloriánskou 
soutěž do spřátelené obce Zlatníky na Slovensku. 10. května mají okrskové kolo 
ve Štítině a 30. května je čeká kolo okresní. Dále se zúčastní jedenácti soutěží 
okresní ligy ve které v loňském roce obsadily sedmé místo. Zásahová jednotka 
prováděla preventivní nácviky s dýchací technikou také přes zimu. Dále 
navázala spolupráci s hasiči z Jamnice, kterým umožnila vyzkoušet si tuto 
dýchací techniku ve sklepích pod bývalým obchodem a hospodou. Zásahová 
jednotka se bude muset opět připravit na soutěž O pohár primátora města 
Opavy, která se uskuteční 18.5.2014 ve Vávrovicích. 
   SDH Zlatníky v tomto roce oslaví 120 let svého založení. K této události 
zorganizujeme oslavy, které se uskuteční dne 28. června. Program začíná pro 
členy SDH, pozvané hosty a občany mši svatou v 10:00 hodin. V 11:30 hodin 
začíná slavnostní valná hromada. Odpolední program začíná v 15:00 hodin 
vystoupením mažoretek na místním hřišti. Potom bude následovat soutěž ulic 
v požárním útoku. Večer vám zpříjemní kapela Kabát revival a následovat bude 
diskotéka. Tímto zveme všechny občany, aby s námi toto výročí oslavili.    
   Také letos se plánuje letní pobyt dětí v přírodě. Všichni jsou srdečně zváni do 
Fryštáku, kde nám pronajali základnu se zděnou kuchyní a chatkami.  Děti 
budou spát v čtyřmístných chatkách. Vařit bude Roman. Společně připravíme 
program, který bude koncipován do pravěku. Inspiraci načerpáme s knihy Lovci 
mamutů od Eduarda Štorcha a na krátký čas se z nás stanou Kopčemové a 
Veverčáci. Dětem připravte dobový úbor z kůží vlastnoručně ulovených zvířat a 
talisman pro štěstí, který budou při lovu mamutů a šavlozubých tygrů 
potřebovat. Pobyt bude dále zaměřen na turistiku, sportovní zápolení a zpívání u 
ohně. 
         Roman Krusberský 
 



 
   Něco k organizaci: 

• Cena místní: 1.200,-Kč 
• Cena přespolní: 1.500,-Kč 
• Termín: 12. – 19. července 
• Termín přihlášení: do začátku hlavních prázdnin 
• Další podrobnosti po přihlášení u Lumíra – tel.: 604229424 

 
Sokoli  
   V měsíci únor jsme pořádali ples, na kterém se sešlo málo lidí. Přesto zábava 
nevázla a účastníci byli bezesporu spokojeni. V březnu jsme uspořádali valnou 
hromadu, na které se řešila úprava stanov, brigádnická činnost a další drobné 
záležitosti obce sokolské. V dubnu začala fotbalová sezona a mistrovská utkání 
se budou hrát až do konce června. Zahajovací utkání skončila těmito výsledky. 
Minižáci hráli v Holasovicích 3 : 3, starší žáci porazili Velké Heraltice 4 : 3. 
   Muži:  Zlatníky–Bruntál 1:1, Zlatníky–Velké Heraltice 1:1, Velké 
Hoštice–Zlatníky 3 : 0.                           
   Muži budou bojovat o udržení v soutěži I. B třídy a my věříme, že se v soutěži 
zachrání. V dubnu se konala brigáda na hřišti, při které se čistila střecha a 
natíraly kabiny. V měsíci červenci pořádáme další ročník turnaje v kopané mužů 
za účasti družstva Zlatník ze Slovenska. V červenci budeme hrát „O pohár města 
Opavy“ a v srpnu začíná již další ročník fotbalových soutěží.  
             Josef Uvíra 
Nabídka spolupráce p. Blažejové Hany       
   Asi většina z nás se snaží udržovat zdravý životní styl, sportujeme, kupujeme 
si drahé vitamíny….a sami sobě si připravujeme nedýchatelné prostředí díky 
spalování nekvalitního odpadu. V domnění, že si na svých zahrádkách 
pěstujeme kvalitní ovoce a zeleninu, konzumujeme spoustu jedovatých látek, 
které pokryly naše zahrádky za zimní sezonu. Doba je zlá, vše je drahé a každý 
se snaží šetřit, ale jak k tomu přijdou ti, kteří si za nemalé peníze pořídili 
ekologické topení, ale stejně dýchají a následně konzumují tento hnus ?! Stává 
se, že i v létě, když je horko a všichni větrají nebo zrovna grilují, tak dojde 
přímo k chemickému zamoření ovzduší, protože někdo topí na teplou vodu!!! 
   Nabízím vám možnost, jak ušetřit při vytápění plynem nebo elektřinou. Ročně 
ušetříte i 20 a více %, což je v přepočtu až několik tisíc korun ročně. Jedná se o 
e-aukce, které už rok běží v celé republice a díky kterým lidé ušetřili už 
neuvěřitelných 1.168.420.162,-Kč. 
   V případě zájmu mě kontaktujte, vše Vám vysvětlím a následně vyřídím za 
Vás a to zcela zdarma. 
 
Blažejová Hana, tel. 605 432 359, e-mail: hana.blazejova8@seznam.cz 
  
Obecní úřad, hasiči, TJ Sokol Zlatníky a Čtyřlístek Vám všem přejí hezké 

prázdniny, příjemnou dovolenou, hodně sluníčka a zasloužený odpočinek.  


