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Vážení spoluobčané, 
 
   je čas na to, abychom vás seznámili s novými událostmi a shrnuli období 
minulé, ve kterém proběhla řada zajímavých akcí. 
   Budování koryta potoku Velká se neobejde bez komplikací. Vybraná firma 
začala v době výborného počasí, ale velmi zvolna. Pak následovala kontrola 
investora celé akce povodí Odry, které celkové práce pozastavilo z důvodu 
špatného technologického postupu. V současnosti jsou práce v plném proudu. 
Osobně jsem v kontaktu se stavbyvedoucím a investorem. V případě, že budete 
potřebovat pomoc ohledně zmíněné stavby, neváhejte se ozvat (604 229 424). Je 
viditelné, že komunikace, po kterých jezdí těžká technika, budou značně 
poškozeny. Bylo nám sděleno, že v rozpočtu na samotnou stavbu je počítáno 
s finanční částkou na opravy těchto komunikací. Ve finální fázi si budeme  
firmu hlídat a přes investora tlačit k opravám poškozených povrchů vozovek. 
   Letos jsme se zapojili do grantového titulu „Oranžový přechod“, kterou 
vyhlásila skupina ČEZ a uspěli jsme. Na dotaci jsme získali 117.300,- Kč. Ze 
svého rozpočtu jsme přidali 26.620,-Kč. Za celkovou sumu 143.920,-Kč se na 
hlavní křižovatce vybuduje osvětlení přechodu pro chodce. Pevně věříme, že 
toto opatření přispěje ke zvýšení celkové bezpečnosti v tomto místě. 
   Osazování lip ve směru na Slavkov již započalo. Ve směru od Slavkova se 
dosadí třešně tak, aby bylo patrné, že na obou stranách končí alej třešní a začíná 
alej lipová. Po domluvě s Životním prostředím v Opavě se pokácí pouze stromy, 
které jsou označeny oranžovou tečkou. Lípami se osází také levostranná příkopa 
od hlavní křižovatky ve směru na Milostovice. 
   Opava se opět hádá. Poslanci si znovu přerozdělují koryta a na naši hospodu s 
obchodem kašlou. Ze slibovaného jednání, které se mělo uskutečnit přímo ve 
Zlatníkách dne 7.11.2016 v 15 hodin v budově KD za účasti vedení města na 
poslední chvíli sešlo. Pan Juříček současný předseda ANO v Opavě vyrazil do 



útoku. Současné vedení má na starost udržení si svých postů a proto nás opět 
hodilo přes palubu. Další jednání bude pravděpodobně probíhat až s novou 
politickou reprezentací.    
   První adventní neděli – 27.11.2016 ve 14 hodin proběhne v našem sále 
kulturního domu oblíbená akce pečení perníčků, spojena tradičně s výrobou 
vánočních dekorací. Vše, co je třeba, bude připraveno. Větviček bude dost, 
přineste si pouze tavné pistolky. Přijďte se naladit malí i velcí na nejkrásnější 
čas v roce. Až napečeme, ozdobíme a vyrobíme, půjdeme všichni k 2. 
slavnostnímu rozsvícení zlatnického betlému a samozřejmě také vánočního 
stromu. Nezapomeňte penízky na svařák a čaj. Srdečně zve Anička. 
   V sobotu 19.11.2016 od 15 hodin jste zváni na ochutnávku zabijačkových 
výrobků do hospůdky U tří lip v Milostovicích. Těší se na vás Katka a Mirek. 
   Dne 10.12.2016 pořádají Katka s Mirkem „Mikulášskou zábavu“ se skupinou 
„MARATON“ v sále kulturního domu ve Zlatníkách od 20 hodin. Prodej 
vstupenek na místě. 
   Dne 22.12.2016 proběhne prodej vánočních kaprů u Obecního úřadu ve 
Zlatníkách. Začínáme v 17 hodin. Pro zahřátí bude připraven svařák, pálenka a 
pro děti čaj. Objednávky kaprů přijímáme v hospůdce na hřišti, v hospodě U tří 
lip nebo na tel. čísle 604 327 776 Katka a Mirek. 
   V termínu 1. – 15. ledna 2017 nás navštíví koledníčci z Tříkrálové sbírky.  
 
Sdružení občanů „Čtyřlístek“ 
    
   V sobotu 1.10. 2016 jsme uspořádali rybí hody ve sportovním areálu TJ – 
Sokol Zlatníky, které se setkaly s velkým ohlasem místních obyvatel i hostů. 
Chtěli bychom poděkovat všem známým a přátelům, kteří nám s touto náročnou 
akcí pomohli. 
   Na první adventní neděli 27.11. 2016 ve spolupráci s Obecním úřadem ve 
Zlatníkách proběhne v 18 hodin  slavnostní rozsvícení betlému a vánočního 
stromu. Na tuto akci je připraveno pohoštění (punč, klobásy a něco ostřejšího) a 
bude možno zakoupit malou vánoční ozdobu na stromeček, čímž podpoříte naše 
občanské sdružení. Jako vždy budou získané prostředky použity pro zlatnické 
občany. 
   V pátek 30.12.2016 proběhne od 15 hodin  „Olšičková show“ pro všechny děti 
i občany, která bude zakončena ohňostrojem. V sobotu 20.1. 2017 Vás srdečně 
zveme na náš ples „Čtyřlístku“.  
 
 
V nejbližší době plánujeme: 

• 26. 11. 2016  valná hromada hasičů v KD v 18:00 hodin 
• 27. 11. 2016  proběhne od 14:00 hodin pečení a zdobení  



perníčků v KD ve Zlatníkách. V 18:00 hodin  
slavnostně rozsvítíme nový betlém a vánoční strom 

• 5. 12.  2016  děti navštíví Mikuláš s čerty –  již nepřijde  
k čtrnáctiletým a patnáctiletým. Zjistili jsme, že ti mají 
strach z úplně jiných věcí 

• 22. 12. 2016  od 17:00 hodin prodej vánočních kaprů na      
       prostranství před Obecním úřadem ve Zlatníkách  
• 26. 12. 2016  turnaj ve stolním tenise – muži a dorost 
• 27. 12. 2016  turnaj ve stolním tenise – žáci 
• 30. 12.2016  uskuteční se „Olšičková show“ v 15:00 hodin 
•  14. 1.  2017  hasičský ples 
•  15. 1.  2017  dětský karneval 14:00 hodin 
•  21. 1.  2017  ples „Čtyřlístku“ 
•  28. 1.  2017  od 14:00 hodin proběhne každoroční setkání s našimi  

seniory v KD 
únor       sokolský ples 

 
 
 Hasiči 
 
   Naši mladí hasiči si v Mladecké lize vybojovali 1. místo. Starší žáci, kteří 
postoupili do vyšší kategorie, sbírají zkušenosti a těší se na souboje o přední 
příčky  v soutěži. V podzimním kole hry „Plamen“, které se konalo ve Slavkově 
a věnovalo se branné tématice, se naši mladí umístili na krásném 1. místě. Starší 
se nenechali zahanbit, v silné konkurenci obstáli a obsadili taktéž 1. místo. 
Všem přejeme klidnou zotavenou do jarní části soutěže. Děkujeme trenérům 
Jarkovi a Tomášovi, kteří díky své obětavosti dovedli své svěřence k takovýmto 
výsledkům. 
   Dne 26. 11. 2016 v 18 hodin se uskuteční v místním kulturním domě výroční 
valná hromada SDH Zlatníky, na kterou zveme všechny členy.  
 

• Hasičský ples se bude konat 14. ledna 2017 
• Dětský karneval proběhne 15. ledna 2017 

 
   V červenci jsme zorganizovali letní tábor ve Fryštáku. Organizace a celková 
práce kolem se letos vyplatila. Počasí nám přálo a dřevěné chatky byly zárukou 
spací pohody. Děti jsou již však velké a přejí si spinkat ve stanech. My jim to 
samozřejmě umožníme. Již nemusím podotýkat, že na organizaci se podíleli 
převážně mladí hasiči, kterým patří veliké díky. 



   Čekají nás také „Falešné Vánoce“, které jsou naplánovány na 16. – 18. 
prosince. Letos proběhnou ve Spalově v tělocvičně, kde je možnost vaření, 
sportovního vyžití a spaní na žíněnkách. Cena je stanovena na 300,- Kč na dítě. 
Z této částky bude hrazen pobyt, doprava a strava. S sebou si každé dítě musí 
vzít karimatku, spacák, přezůvky, tenisky do tělocvičny a hygienické potřeby. 
Neméně podstatné jsou potraviny. Budou potřebovat večeři na pátek, něco 
sladkého na snídani, trošku ovoce a cukroví na vánoční stůl /bramborový salát a 
rybu připraví organizační výbor/, psací potřeby, nůžky a lepidlo. Připomínám 
dáreček do 50,- Kč. Odjíždět se bude 16. 12. 2016 v 17 hodin od hasičské 
zbrojnice, návrat je v neděli na oběd. Přihlásit se můžete u Lumíra do 4. 
prosince 2016  (604 229 424). Nezapomeňte,  že se musí vše předem objednat a 
nakoupit. 
 
Sokoli 
 
   V sobotu 5.11.2016 byla ukončena podzimní část soutěže v kopané. Umístění 
našich družstev. Muži měli výborný začátek, ale pak přišla zranění několika 
hráčů a nastala krize v mužstvu. I díky tomu skončili na 9. místě. Věříme, že 
jarní část soutěže bude pro naše muže úspěšnější. Dorost odehrál všechna utkání 
bez porážky a skončil na prvním místě s náskokem 6. bodů na druhé Bolatice. 
Doufáme, že jarní část soutěže zvládnou také na jedničku a po dvaceti letech 
postoupí do krajské soutěže. 
   Mladší žáci skončili na posledním místě tabulky. Soupeři byli starší a větší. Až 
vyrostou natrhnou jim dresy. 
   Podzimní část fotbalové sezony skončila pro naše družstva úspěšně a věříme, 
že jaro bude ještě úspěšnější. Chtěl bych poděkovat všem hráčům a trenérům za 
dobrou reprezentaci naší Tělovýchovné jednoty Sokol Zlatníky a své rodné 
obce. 
   26.12.2016 pořádáme vánoční turnaj ve stolním tenise v kategorii muži a 
dorost. Začátek v 9 hodin. 27.12.2016 se tento turnaj uskuteční pro žáky, opět od 
9 hodin. Obě klání proběhnou v KD ve Zlatníkách. 
   V lednu 2017 začnou tréninky mužů ve škole Edvarda Beneše v Opavě. 
Dorostenci se budou utužovat na umělce ve Stěbořicích a tréninkovém hřišti ve 
Zlatníkách. Ti nejmenší budou udržovat kondici v tělocvičně ve Stěbořicích. 
V únoru 2017 uspořádáme ples a v březnu se těšíme s fanoušky na začátek jarní 
části soutěže. 
    
 
Obecní úřad, hasiči, sokoli a Čtyřlístek vám přejí příjemné prožití vánočních 
svátků, požehnané Vánoce a mnoho štěstí a zdraví v novém roce 2017. 
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