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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. Rád bych vyzdvihl sdružení Čtyřlístek, které 
zapracovalo na novém betlému. Výsledek je famózní. Nádherná ruční 
práce a celková kompozice nadchly všechny návštěvníky slavnostního 
otevření s požehnáním. Čtyřlístek také uspořádal Olšičkovou šou a 
retroples. Hasiči se Sokoly se postarali o zdárný průběh jejich tradičních 
plesů. Oblíbenou vánoční záležitost opět připravila paní Anna Maretová. 
Všichni si společně upekli a nazdobili perníčky a vytvořili vánoční 
dekorace a věnce. Toto posezení s přáteli a dětmi si našlo své příznivce, 
kteří se vždy výborně pobaví. 
   Proběhnuvší masopust neměl chybu. Pestrost masek, vystoupení 
tanečních skupin a samotné pochování basy se velmi povedlo. Snad jen 
hudba mohla nechat také čas k promluvě a zařadit pomalejší kousky. Pro 
příště je to pro nás ponaučení. Ještě nám zbývá několik CD s celkovým 
záznamem. Zájemci si je mohou zakoupit u kteréhokoliv člena 
zastupitelstva za 100,-Kč. 
   Také stavění máje je již tradicí, kterou dokonale zvládají manželé 
Hříbkovi za vydatné pomoci svých kamarádů. Akce je oblíbená především 
u dětí, neboť samotnou stavbu doprovází spousta soutěží a her. 
   Pravděpodobně jste si všimli, že začala slíbená rekonstrukce potoku 
Velká. Je to náročné. Všichni doufáme, že bude do konce roku hotovo a 
břehy se budou moci osadit a zazelenat. Souběžně se stavbou jednáme 
s MMO o vybudování nového mostu na ul. Pod Háj, který konstrukčně 
nevyhovuje. Nosníky mostu jsou příliš nízko a při zvýšené hladině potoka 



do nich naráží voda, která se následně rozlévá do okolí. Tu by mělo nově 
vyspravené koryto vtáhnout a odvést za obec. Výstavba nového mostu by 
celou situaci vyřešila komplexně a natrvalo. Průtok by se zvýšil na 
dvacetiletou vodu a vylití z břehů by hrozilo pouze při velkých záplavách. 
   Letos jsme finančně přispěli školce v Milostovicích částkou 7 000,- Kč, 
TJ – Sokol Zlatníky částkou 90 000,- Kč, dobrovolným hasičům částkou 
30 000,-Kč a stěbořické farnosti 10 000,- 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. 
   Za bývalý obchod s hospodou jsme nechali umístit nový kontejner na 
bioodpad. Budete do něj moci vyvážet trávu vždy v sobotu od 14 do 15 
hodin, popřípadě vždy, když bude p. Cigánek sekat obecní plochy. 
   V tomto roce se nám podařilo získat 264 132,-Kč na obnovu zeleně 
z rozpočtu Odboru Životního prostředí Magistrátu města Opavy. Příkopy 
ve směru na Slavkov budou zbaveny přestárlých stromů a osázeny novými 
lípami, které zde již před námi začala vysazovat Správa silnic 
Moravskoslezského kraje. 
   V prostorách obecního úřadu jsme za přispění milovnic literatury 
zprovoznili malou knihovničku. Lidé zde mohou přinést svou libovolnou 
knihu, kterou nabídnou ostatním čtenářům a naopak kteroukoliv si 
zapůjčit. Vše funguje na bázi dobrovolnosti a důvěry. Knihovnička bude 
v provozu vždy, když má obecní úřad úřední hodiny (PO – 18 – 19 hodin). 
   Slovo dalo slovo a Jiří Morys s Lumírem Králem upekli novou 
alternativu zábavy pro všechny, kteří mají smysl pro humor a umí si ze 
sebe udělat legraci. Chtěli bychom založit divadelní kroužek, který by 
uvedl v život nějaký legrační skeč. Nejde nám o rychlost, ale především o 
„kvalitu“. Letos snad jen název, upřesnění co bychom chtěli hrát a 
rozdělení hlavních postav. Zájemci nechť se hlásí Jiřímu 731 013 839 
popřípadě Lumírovi 604 229 424. Všichni jste srdečně vítáni. 
   Dne 6.5.2016 se dožila krásných devadesáti let nejstarší obyvatelka 
Zlatník Emílie Klimešová, které přejeme hodně zdraví a životního elánu do 
dalších let. 
   Dne 29. května 2016 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 27. srpna 2016 propuknou na místním hřišti oslavy na počest 
sedmistého šedesátého založení obce Zlatníky. V rámci oslav se uskuteční 
mše svatá, která proběhne v místní kapli v 10.00 hodin. Samotné oslavy se 



ponesou v duchu her a živé zábavy. Program na hřišti je stanoven na 14.30 
hodin, kdy se svým programem vystoupí děti, následovat budou krátké 
projevy starostů Zlatník (ČR a SR). V 15.00 hodin začínají hry, kterých se 
mohou zúčastnit šestičlenná smíšená družstva. Věříme, že máte rádi 
legraci, nebojíte se konkurence a poskládáte, co možná nejvíce družstev. 
K poslechu bude hrát country skupina, na jídlo bude spousta specialitek a o 
pobavení dětí bude taktéž postaráno. O večerní zábavu se postará rocková 
skupina „Maraton“. Všichni jste srdečně zváni. 
    
Čtyřlístek 
   Sdružení „Čtyřlístek“ chce poděkovat občanům za podporu a přízeň, 
kterou projevili účastí na akcích, které proběhly v minulém období. 
Jednalo se o rozsvěcení betlému, Olšičkovou šou a ples. 
   V měsíci únoru nás potkala velmi smutná událost, kdy nás opustil 
iniciátor nápadů našeho sdružení. Byl jím Vlastimil Mareta. Někteří 
pesimisté si mysleli, že naše sdružení zanikne. Opak je však pravdou. 
Myšlenka na zrušení nás vůbec nenapadla. Společně jsme začali hledat 
Vlastíkova nástupce. Novým členem se stal syn Petr Mareta, který chce 
navázat na odkaz svého otce. Všichni jsme se shodli, že budeme 
pokračovat v další činnosti a vymýšlet stejné ptákoviny jako Vlastík. 
   Na oslavách obce budeme smažit, vařit a grilovat – přijďte všichni 
ochutnat. V sobotu 1. října 2016 uspořádáme tradiční rybí hody s kaprem, 
pstruhem a makrelou.  
 
           Roman Krusberský 
                       
Hasiči 
   Mladí hasiči se zúčastňují ve skvělé formě „Mladecké hasičské ligy“, ve 
které držíme první a páté 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. V sobotu 7. května 2016 proběhlo okrskové 
kolo hry „Plamen“, konané v areálu Dukelských kasáren, kde naše 
omladina opět bodovala a zajistila si postup z druhého místa. Díky tomu 
postoupila do okresního kola, které se konalo 21. 5. 2016 v Malých 
Hošticích. Družstvo mladších žáků zde obsadilo v silné konkurenci šesté 
místo. 
   Zásahová jednotka je v plném tréninkovém nasazení, aby co možná 
nejlépe uspěla v soutěži „O pohár primátora města Opavy“, který se letos 
bude konat dne 28. 5. 2016 od 13.00 hodin v hasičském areálu SDH 
Vávrovice - Palhanec. Přejeme jim co nejlepší umístění. 



   Zásahová jednotka se zúčastnila zdravotního školení, jak postupovat 
v případě zranění u zásahu. 
   Také letos se plánuje letní pobyt dětí v přírodě. Všichni jsou srdečně 
zváni opět do Fryštáku, kde se nám v minulém roce velmi líbilo. Základna 
se zděnou kuchyní a chatkami plně vyhověla našim požadavkům. Vařit 
bude opět Roman. Letos budeme zdokonalovat záchranářské dovednosti. 
Děti budou obvazovat raněné, zachraňovat visící na skále a kontaktovat 
případnou pomoc. Navštívíme Rychlou záchrannou službu ve Zlíně a 
podnikneme dobrodružnou výpravu k hasičům. 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: 10. – 16. července 2016 
• Termín přihlášení: do začátku hlavních prázdnin 
• Další podrobnosti po přihlášení u Lumíra – tel.: 604229424 

 
  Roman Krusberský 

 
Sokoli  
   V měsíci březnu ukončila družstva kopané zimní přípravu v halách a 
zahájila jarní sezónu na hřištích. Nyní, kdy jarní sezóna vrcholí, můžeme 
být spokojeni s umístěním našich družstev. Muži jsou zatím na třetím místě 
a my věříme, že se ještě poperou o místo druhé. Dorost je v tabulce první 
s velkým náskokem. Všichni doufáme, že postoupí do okresního přeboru. 
Mini žáci hrají také v popředí tabulky. 
   Počátkem června končí soutěže a bude letní pauza. Mini žáci se v červnu 
zúčastní tradičních turnajů v okolních vesnicích. V polovině července 
budeme pořádat turnaj v kopané mužů za účasti slovenských Zlatník. 
   V červenci budeme opět upravovat hřiště. Koncem července začnou letní 
přípravu jak muži, tak dorost. V měsíci srpnu začnou opět fotbalové 
soutěže, které budou ukončeny počátkem listopadu. Věříme, že diváci 
budou chodit na kopanou ve větším počtu než dosud. 
     
               Josef Uvíra 
 
 
Obecní úřad, hasiči, TJ Sokol Zlatníky a Čtyřlístek Vám všem přejí hezké 
prázdniny, příjemnou dovolenou, hodně sluníčka a zasloužený odpočinek.  
 


