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Vážení spoluobčané, 
 
   opět jsme zde, abychom vás informovali o nejdůležitějším dění 
v naší obci. V období kolem Vánoc se udála řada akcí, které potěšily 
srdce nejednoho návštěvníka. Čtyřlístek uspořádal Olšičkovou šou, 
retroples a hasiči se sokoly své tradiční plesy. Oblíbenou vánoční 
záležitost připravila paní Anna Maretová. Všichni si opět společně 
mohli upéci 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. 
   Čtyřlístek rozhodně nezklamal. Vyzdvihli bychom především 
dokonalou přípravu retroplesu, který svou oblíbeností překročil 
hranice obce.   
   Také stavění máje se stalo tradicí, kterou dokonale zvládají manželé 
Hříbkovi za vydatné pomoci svých kamarádů. Je oblíbena především 
u dětí, neboť samotnou stavbu doprovází spousta soutěží a her. 
   Z důvodu snížení průtočnosti jsme nechali odbagrovat nánosy hlíny 
z pod mostu na ulici Pod Háj. Ve spolupráci s odborem rozvoje města 
a strategického plánování jsme zařadili celkovou rekonstrukci tohoto 
mostu do operačního programu životního prostředí, který se zabývá 
povodňovou ochranou.  
   Zástupcem Povodí Odry nám bylo sděleno, že zahajovací stavební 
práce na úpravě koryta potoku Velká začnou na podzim letošního 
roku. V současné době probíhá příprava na soutěž, ze které vzejde 
zhotovitel celkové rekonstrukce. 
 



 
 
   Letos jsme finančně přispěli školce ve Stěbořicích částkou 7 000,-
Kč, školce v Milostovicích částkou 7 000,- Kč, TJ – Sokol Zlatníky 
částkou 100 000,- Kč, dobrovolným hasičům částkou 30 000,- Kč  
a Stěbořické farnosti 20 000,- Kč.  
   S novým vedením města intenzivně spolupracujeme především na 
odkupu bývalé prodejny s hospodou ve středu obce, na úpravě statutu 
v oblasti správy majetku a na navýšení finančních prostředků na 
opravy a investiční akce. Na jednáních, která se v těchto otázkách 
intenzivně vedou, nacházíme shodu ve všech bodech programového 
prohlášení Magistrátu města Opavy. Celé vedení je velmi vstřícné ke 
všem městským částem a snaží se vyhovět veškerým našim reálným 
žádostem. V našem případě je potřeba dopilovat detaily a jednotlivé 
záležitosti nechat schválit zastupitelstvem města. Doufáme, že některé 
z nich budou schváleny již na červnovém zastupitelstvu.  
O konkrétních výsledcích budete včas informováni. 
   V tomto roce proběhne obnova katastrálního operátu (digitalizace). 
Po dosavadních jednáních bude na konci června a na začátku července 
vždy v pondělí a ve středu přítomen pracovník katastrálního úřadu, 
který bude s občany řešit jejich připomínky a dotazy. Po obdržení 
přesnějších údajů budete detailně informováni. 
   Dne 31. 5. 2015 se uskuteční na hřišti TJ – Sokol Zlatníky dětský 
den, který bude zahájen v 15:00 hodin. Toto odpoledne bude plné her 
a soutěží a pro děti je připraveno také občerstvení a opékání párků. 
Všichni jsou srdečně zváni. 
   Dne 5. 9. 2015 se uskuteční výstup na horu Praděd po stezce Bílá 
Opava. Akce je pořádána ve spolupráci našeho a slovenského 
zastupitelstva. Na tento výlet se můžete přihlásit do konce června  
u kteréhokoliv zastupitele obce, který vám sdělí bližší informace.  
   Z důvodu špatného parkování v naší obci, je pověřen zástupce 
městské policie, aby prováděl namátkové kontroly a tyto prohřešky 
s občany řešil. Snažíme se, aby naše obec byla upravena a nebylo 
ničeno to, co jsme dosud vybudovali. Každý z vás si také svůj majetek 
chrání a zvelebuje, aby měl ze své práce dobrý pocit. Dopřejte tento 
pocit také nám. Děkujeme. 
    
 



 
 
Čtyřlístek 
   Dne 27. 12. 2014 jsme pořádali „Olšičkovou šou“, která se velmi 
vydařila. Závěr této akce vyvrcholil pěkným ohňostrojem. Sníh nám 
opět nebyl dopřán, ale místní tatínkové se tužili a postavili svým 
dětem samochodné stroje. 17. ledna proběhl již třetí ročník 
„Retroplesu“. Ples se také vydařil, i díky bohaté tombole, a všichni 
účastníci byli nadmíru spokojeni.  
   Dne 26. 9. 2015 se těšíme na vaši účast na již tradičních 
Svatováclavských rybích hodech. Na druhou adventní neděli 
připravujeme pro všechny občany slíbené překvapení, které jistě 
potěší srdce a zahřeje na duši. 
 
           Roman Krusberský 
 
                       
Hasiči 
   Mladí hasiči se zúčastňují ve skvělé formě „Mladecké hasičské 
ligy“, ve které držíme druhé a čtvrté místo. První až třetí umístění 
postupují do finále ligy okresu Opava „O pohár starosty OSH Opava“. 
Tam se utkají s dalšími soupeři ve finálových bojích. 8. května 
proběhlo okrskové kolo hry „Plamen“, konané ve Štítině, kde naše 
omladina suverénním způsobem opět vše vyhrála. Tímto si zajistila 
postup do okresního kola, které se bude konat 23. 5. 2015 v Malých 
Hošticích. Všichni jim přejeme štěstí a pevné nervy, aby ve velké 
konkurenci obstáli. 
   Zásahová jednotka je v plném tréninkovém nasazení, aby co možná 
nejlépe uspěla v soutěži „O pohár primátora města Opavy“, který se 
letos bude konat v Dukelských kasárnách. Také jim přejeme co 
nejlepší umístění. V předchozích týdnech absolvovala zásahová 
jednotka cvičení s dýchací technikou, které proběhlo ve sklepních 
prostorách bývalého obchodu. Cvičení bylo zaměřeno na vyhledávání 
zraněného v zakouřeném prostředí. 
   Také letos se plánuje letní pobyt dětí v přírodě. Všichni jsou srdečně 
zváni do Fryštáku, kde se nám v minulém roce velmi líbilo. Základna 
se zděnou kuchyní a chatkami plně vyhověla našim požadavkům. 
Vařit bude opět Roman. Společně připravíme program, který bude 



koncipován do doby osídlování Klondiku a hledání vytouženého zlata. 
Pobyt bude dále zaměřen na turistiku, sportovní zápolení a zpívání  
u ohně. 
            
 
 
   Něco k organizaci: 

• Cena místní: 1.400,- Kč 
• Cena přespolní: 1.600,- Kč 
• Termín: 11. – 18. července 2015 
• Termín přihlášení: do začátku hlavních prázdnin 
• Další podrobnosti po přihlášení u Lumíra – tel.: 604229424 

 
  Roman Krusberský 

 
Sokoli  
   V březnu byly ukončeny pravidelné tréninky našich družstev 
v halách. V měsíci dubnu byly zahájeny soutěže kopané ve všech 
kategoriích. Naše tři družstva hrají se střídavými úspěchy. 
K dnešnímu dni hrají muži a starší žáci ve středu tabulky. Mini žáci 
jsou na sedmém místě. V měsíci červnu se naši žáci zúčastní několika 
turnajů a pro mini žáky připravujeme turnaj v domácím prostředí. 
Soutěže žáků budou ukončeny v měsíci květnu. 
   Dne 10. 7. 2015 odjíždějí naši muži do slovenských Zlatník na 
tradiční fotbalový turnaj, který bude spojen s oslavami vzniku obce. 
V letní přestávce plánujeme úpravu hřiště spojenou s pískováním. 
Tuto akci provede stejná firma, která nám dělala v roce 2007 nové 
hřiště. 
   V měsíci srpnu začínají opět pravidelné soutěže mužů. V září se 
přidají žáci a mini žáci.  
  
               Josef Uvíra 
 
 
Obecní úřad, hasiči, TJ Sokol Zlatníky a Čtyřlístek Vám všem přejí hezké 
prázdniny, příjemnou dovolenou, hodně sluníčka a zasloužený odpočinek.  
 


