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Vážení spoluobčané, 
   přišel čas na pár informací o dění v naší obci. V období kolem Vánoc se 
udála řada akcí, které velkou měrou přispěly k zlepšení kulturního života v 
obci. Do srdcí většiny z nás se již nesmazatelně zapsalo sdružení Čtyřlístek, 
které zapracovalo na akcích, jež se staly koloritem naší obce. Jedná se o 
stavění betlému, Olšičkovou šou a retroples. Taktéž hasiči a sokoli opět 
zajistili své tradiční plesy, za což jim patří upřímné díky. Oblíbené vánoční 
setkání 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.  
   Také stavění máje má již svoji nezaměnitelnou atmosféru. Toto setkání 
všech věkových kategorií je akcí, kde se nenásilnou formou prolínají 
vztahové záležitosti mladých i nás starších. Akce je oblíbená především u 
dětí, neboť samotnou stavbu doprovází spousta legrace a poučení. Nápad, 
který zrealizovali a každoročně uvádí v život Mirek a Katka, oslovil spoustu 
občanů. Ti se mohou aktivně zapojit a přispět tak k dobrému dílu. Všem 
přejeme hodně zdaru v další tvůrčí práci a ještě jednou děkujeme.   
   Rekonstrukce potoku Velká je za námi. Jedna z velkých akcí se neobešla 
bez problémů. Konečné dílo vypadá vcelku dobře. Měli jsme připomínky na 
úsek před p. Doubkem, kde je vytvořen vjezd do koryta. Tam jsme 
požadovali fabionovou zídku, která by přirozeně stahovala vyšší vodu do 
kamenného koryta. Tato úprava je předjednána s p. Pivovarníkem (pracovník 
povodí Odry), který má náš tok na starosti. Nyní se čeká na větší vodu, aby 
bylo patrné, zda je úprava nutná či nikoliv.  



   Jedna stavba končí a druhá začíná. Práce na splaškové kanalizaci s čističkou 
nezačaly optimálně. Firma KR Ostrava, která zakázku vysoutěžila najala na 
úvodní rozjezd pracovníky nevalných kvalit. Zastaralé stroje a permanentní 
nepořádek v obci. To vše bylo na denním pořádku. S tím je snad konec. Na 
pracovišti je již kmenová firma s novým stavbyvedoucím (Ladislav Neuvirth 
778083233), která zatím funguje mnohem lépe. Čekají nás přípojky 
z hlavního řádu na pozemky vlastníků. Neváhejte se na cokoli zeptat, aby 
nedošlo k tomu, že přípojka bude udělána a vy si uvědomíte, že jste ji chtěli o 
nějaký ten metr vedle. I když jsou již vyvedeny tzv. fousy z hlavního řádu, 
stále je zde možnost drobných prostorových úprav. S projektovou 
dokumentací pro napojení z šachtice do domu nám pomůže p. Ryž. 
V průběhu stavby vás budeme informovat o podrobnostech. Dozor stavby 
provádí město Opava a firma Koneko, která vypracovala projektovou 
dokumentaci. 
   Světe, div se, bývalý obchod s hospodou je náš. Zastupitelé města Opavy a 
valná hromada Tempa schválili převody pozemků a jejich představitelé již 
podepsali smlouvu. V současné době se budovy a pozemky přepisují do 
katastru nemovitostí. Po přepisu zažádáme o převedení nemovitostí do správy 
obce, abychom je mohli opravit a zprovoznit. Chceme všem, kteří se za ta léta 
podíleli na zprostředkování této transakce poděkovat. Nebudeme nyní 
vyzdvihovat nikoho konkrétního, protože různých přímluv, politických 
jednání a schůzek za ta léta proběhlo nespočet. Proto ještě jednou děkujeme 
všem.     
   Letos jsme finančně přispěli školce v Milostovicích částkou 10 000,- Kč, TJ 
– Sokol Zlatníky částkou 142 000,- Kč a stěbořické farnosti 10 000,- Kč. 
   Na podzim proběhnou volby do obecních zastupitelstev. Chci se rozloučit a 
všem svým podporovatelům poděkovat za přízeň a pomoc ve svém poměrně 
dlouhém působení v komunální politice. V říjnu již nebudu kandidovat do 
obce a má politická činnost bude probíhat pouze ve sdružení „OMČO“ 
(Občané městských částí Opavy), které se bude ucházet o vstup do opavského 
zastupitelstva. Věřím, že tento projekt, který vznikl před čtyřmi lety má svůj 
význam. Jako městské části nyní držíme pohromadě a náš hlas je v Opavě 
slyšet mnohem silněji. Podařilo se nám vstoupit do světa, který přináší 
výhody nám všem. Již nejsme bráni jako nepohodlný přívažek, ale jako 
plnohodnotná politická síla, která má své pevné místo v zastupitelstvu města 
Opavy. Nemalé navýšení rozpočtů a řada investičních akcí je toho důkazem.  
   Občané, znovu připomínáme, kontejner na elektroodpad slouží ke sběru 
věcí, které se do něj vejdou. Najdou se mezi námi koumáci, kteří vedle něj 



položí televizi z dob normalizace a myslí si, že ji někdo odveze. To se však 
nestane. Prosíme, velké elektro musíte odvážet do sběrného dvora v Jaktaři, 
kde vám ho po předložení občanského průkazu uloží do odpadu zdarma. 
   Připomínáme, že v prostorách obecního úřadu již dva roky funguje malá 
knihovnička. 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). Neváhejte, knih přibývá a vskutku 
je z čeho vybírat. 
   Obecní úřad pořádá 17.6.2018 od 15:00 hodin na hřišti TJ – Sokol Zlatníky 
dětský den. Pro velký úspěch přijedou opět klauni se svým programem. Večer 
se budou opékat makrely a v noci čeká odvážné děti překvapení. 
     
Čtyřlístek 

 

   Rádi bychom především poděkovali našim příznivcům, kteří nás celou dobu 
podporují a pomáhají nám. Děkujeme za účast při stavění betlému, Olšičkové 
šou a retroplesu.  Dne 28.9.2018 opět proběhne smažení ryb, na které vás 
tímto srdečně zveme. 
 
           Roman Krusberský 
                            
Hasiči 
 

   Naše hasičská mládež se v jarních kolech „Mladecké ligy“ drží na prvních 
místech daleko před svými soupeři. Okrskové kolo hry „Plamen“ se 
uskutečnilo v Suchých Lazcích, kde jsme v mladší kategorii zvítězili a starší 
skončili na místě druhém. Obě družstva postoupila do okresní soutěže, 
konané v obci Hněvošice, kde skončili na nepostupových pozicích. Za jejich 
píli a výborné výkony všem děkujeme. Začaly pracovat také naše dorostenky, 
z jejichž řad se umístila v okresní soutěži nejlépe Lucie Mičková, a to, na 
třetím místě. Děkujeme členům zásahové jednotky za důstojnou reprezentaci 
v soutěži „O pohár primátora města Opavy“. 
   Také letos plánujeme letní pobyt dětí v přírodě. Společně pojedeme do 
areálu hasičské školy v Jánských Koupelích, kde nás čeká týdenní 
dobrodružství. Pobyt se ponese v duchu moderních technologií, her a soutěží. 
Přijedou také naši kamarádi ze Slovenska, aby lépe poznali náš kraj a 
společně s námi si zasoutěžili. Nocovat se bude v chatkách po čtyřech a po 



šesti. Sociální zařízení je součástí areálu. Děti nebudou potřebovat ešus a 
příbor. Jídlo 5x denně zajistí profi kuchařky přímo v místě pobytu. 
Doporučujeme láhev na pití a hrnek. Je třeba také přibalit karimatku a spacák. 
Jednu noc společně přečkáme na zřícenině hradu Vikštejn. Romantika muší 
bejt. 
            
   Něco k organizaci: 

• Cena místní: 1.600,- Kč 
• Cena přespolní: 1.800,- Kč 
• Termín: 8. – 14. července 2018 
• Termín přihlášení: do začátku hlavních prázdnin 
• Další podrobnosti po přihlášení u Lumíra – tel.: 604229424 

 
 

  Roman Krusberský 
Sokoli  

 

   Příprava na jarní sezonu probíhala pro žáky v tělocvičně ve Stěbořicích. 
Dorost a muži se připravovali v nové sportovní hale v Litultovicích. V březnu 
byly zahájeny jarní soutěže všech družstev. Naše oddíly hrají se střídavými 
úspěchy. Nejlépe jsou na tom muži, kteří jsou na 5. místě se ztrátou pouhých 
pěti bodů na prvního v tabulce. Dorostenci si udržují v tabulce 12. a žáci 6. 
příčku. Ukončení soutěží je naplánováno na polovinu června. V letní pauze se 
žáci zúčastní několika turnajů. 
   V červenci budeme pořádat tradiční turnaj mužů za účasti hráčů ze 
slovenských Zlatník. 
   V letní přestávce budeme pískovat hřiště, které provede odborná firma. 
V srpnu proběhne závěrečná příprava na další soutěžní ročník. Žáci zahájí 
soutěž počátkem září. 
 
                                     Josef Uvíra 
 
 
Obecní úřad, hasiči, TJ Sokol Zlatníky a Čtyřlístek Vám všem přejí hezké 

prázdniny, příjemnou dovolenou, hodně sluníčka a zasloužený odpočinek.  


