
 

     Z L A T N I C K É        O K É N K O 
       
 
 

Nepravidelný měsíčník vydávaný Obecním úřadem ve 

Zlatníkách 

 

listopad 2014 

 
Vážení spoluobčané, 
 
   je čas na to, abychom vás seznámili s novými událostmi a shrnuli období 
minulé, ve kterém proběhla řada zajímavých akcí. 
   Především se uskutečnily volby do obecního zastupitelstva, které 
rozhodly o složení jeho členů na další čtyři roky. Oficiálně vítáme nové 
členy našeho zastupitelstva, kterými se stali Miroslav Hříbek a Jana 
Zahlová. Dále blahopřejeme Jaroslavu Čechovi, který se dostal jako lídr 
své strany do opavského zastupitelstva. Chceme poděkovat všem občanům 
za vysokou volební účast a podporu sdružení „Starostové a občané 
městských částí SMO“, které kandidovalo do městského zastupitelstva 
v Opavě. Jak již většina z vás ví, tři naši zástupci René Holuša / 
Vlaštovičky/, Ing. Lumír Měch / Komárov/ a Ing. arch. Petr Mlýnek / Malé 
Hoštice/ se dostali nejen do opavského zastupitelstva, ale také do nově 
vzniklé koalice. Budou se tedy aktivně podílet na chodu města a jeho 
městských částí. Lídr našeho sdružení René Holuša se stal členem rady a 
bude radě předkládat návrhy městských částí. Nejdůležitějším společným 
úkolem je úprava statutu /smlouva mezi městem a obcemi/, který řeší 
vzájemné povinnosti a práva jmenovaných. Zajímá nás především bod dva 
a tři, které řeší majetek a investice. Z předběžných jednání by nové vedení 
města nemělo mít s úpravou těchto bodů problém. V praxi to znamená, že 
k současnému rozpočtu budeme dostávat také peníze na investiční akce a 
vybraný majetek / Zlatníky – kulturní dům, obecní úřad, hasičárna a kaple/ 
bude plně v rukou městských částí.    
   Úspěšně pokračujeme v ozeleňování obce. Magistrát města Opavy 
v rámci životního prostředí vysoutěžil v grantovém řízení vypsaném 



firmou RWE cca 200 000,-Kč, za které se osadila jedna strana cesty na Sv. 
Annu. V rámci akce „Den stromu“ jsme společně s občany zasadili 85 
jeřabin a 5 dubů. Zvolili jsme dřeviny, které jsou odolnější proti hrabošům 
a v naší lokalitě se jim lépe daří. V případě, že se stromkům bude dařit, 
chceme každoročně přisazovat nové a přispívat tak ke zlepšování životního 
prostředí v naší obci.       
   V květnovém okénku jsme vás informovali o situaci kolem odkupu 
bývalé prodejny s hospodou ve středu obce. V současné době je tento 
objekt v nájmu za 3 000,-Kč měsíčně. Minulé vedení hlásky podepsalo 
memorandum, ve kterém se zavázalo vyřešit veškeré majetkové spory 
s Tempem Opava. Jeho obsahem jsou také naše objekty. Ve svém 
funkčním období však nestihli předložit tento návrh do zastupitelstva a celá 
věc se bude řešit s novým vedením města. 
   Dne 28. června proběhly oslavy 120. výročí vzniku hasičského sboru ve 
Zlatníkách. Tato důstojná a ve všech směrech podařená akce byla perličkou 
předprázdninového období. V rámci programu zorganizovali naši hasiči 
souboj ulic v požárním útoku, kde se sešly týmy sestavené z obyvatel 
konkrétních ulic, aby zabojovaly o vítězství. 
   Koncem září uspořádal spolek přátel zvaný „Čtyřlístek“ prodej živých 
ryb. Nechyběla dobrá nálada a čerstvé rybí speciality na rožni. Celkově 
chlapi opět odvedli obrovský kus práce, za což jim děkujeme a věříme, že 
to není jejich poslední akce. 
   V neděli 7. prosince vás Anička Maretová zve na již tradiční pečení 
perníčků a výrobu vánočních dekorací. Začínáme ve 14 hodin v KD ve 
Zlatníkách. Těsto na pečení a materiál na dekorace je zajištěn. Během akce 
bude probíhat prodej ručně tkaných bavlněných koberečků, které se budou 
nabízet za přijatelné ceny. Přijďte se pobavit a nasát vánoční atmosféru. 
   Dne 22. prosince 2014 v 17 hodin bude opět před budovou obecního 
úřadu probíhat prodej kaprů pod taktovkou pana Miroslava Hříbka.  
 
   Sdružení občanů „Čtyřlístek“ 
   Dne 27. 9. 2014 na počest svátku sv. Václava jsme pořádali „Rybí hody“ 
na místním hřišti. Samotná akce se vydařila. Počasí přálo, přesto je nám 
líto, že přišlo málo místních občanů. 
   Dne 11. 11. 2014 uplynuly již čtyři roky od založení našeho sdružení 
„Čtyřlístek“. V sobotu 27. 12. 2014 budeme pořádat dnes již tradiční 
„Olšičkovou šou“, na kterou zveme všechny občany a místní děti. 
Proběhnou závody na netradičních plavidlech, děti budou opékat špekáčky, 



pro dospělé je připraveno občerstvení. Na závěr po setmění bude odpálen 
ohňostroj. Celá tato akce je myšlena jako rozloučení občanů se starým 
rokem. 
   V sobotu 17. ledna 2015 Vás zveme na čtvrtý ročník „Retro plesu“, který 
proběhne v místním kulturním domě. 
 
V nejbližší době plánujeme: 
  

• 7. 12. 2014  proběhne od 14:00 hodin pečení a zdobení     
perníčků v KD ve Zlatníkách 

• 5. 12. 2014  děti navštíví Mikuláš s čerty 
• 27. 12. 2014 uskuteční se „Olšičková show“ 
• 10. 1. 2015  hasičský ples 
• 17. 1. 2015  Retro ples 
• 24. 1. 2015  proběhne každoroční setkání s našimi seniory v KD 

 
 Hasiči 
   Malým hasičům se v průběhu podzimních měsíců dařilo velmi dobře. V 
„Mladecké lize“ jsme zabodovali a naše dvě družstva skončila na 2. a 3. 
místě. Toto umístění je pro nadcházející jarní kolo velni výborné. 
V okrskovém kole hry „Plamen“, které se konalo v obci Štítina, se našim 
talentům v hasičském sportu dařilo obdobně. Druhé a třetí místo 
v konkurenci čtrnácti obcí je velmi slušné umístění, které si vyžádalo 
poctivou přípravu. Proto je třeba vyzdvihnout práci všech trenérů, kterým 
patří zasloužený dík.  
   Náš sbor, na požádání Okresního sboru dobrovolných hasičů, uspořádal 
v měsíci říjnu Okresní kolo dorostenců v branném závodě, které se běželo 
v prostorách lesa Háj. 
   Naše děvčata se podzimních kol v požárním útoku nezúčastnila, neboť 
byla zaneprázdněna zaměstnáním a studiem na vysokých školách. Věřte 
však, že naše děvčata v žádném případě neskončila. Na jaře chystáme 
novou strategii a barvy Zlatník budou zase tím silným soupeřem pro 
všechny. 
   Dne 22. 11. 2014 v 17 hodin se uskuteční v místním kulturním domě 
Výroční valná hromada SDH Zlatníky, na kterou zveme všechny členy. 
Chceme vás požádat o hojnou účast, neboť proběhne volba výboru SDH 
Zlatníky. 
 



• Hasičský ples se bude konat 10. ledna 2015 
• Dětský karneval proběhne 11. ledna 2015 

 
   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. Místo se nám všem líbilo a já pevně věřím, že 
se zde podíváme také napřesrok. Již nemusím podotýkat, že na organizaci 
se podíleli převážně mladí hasiči, kterým patří veliké díky. 
   Čekají nás také „Falešné Vánoce“, které se plánují na 12. – 14. prosince. 
Letos proběhnou v Holčovicích ve staré škole, kde je možnost vaření, 
sportovního vyžití (tělocvična) 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 30,-Kč. Odjíždět se bude 
12. 12. 2014 v 19 hodin od hasičské zbrojnice, návrat v neděli na oběd. 
Odjezd je stanoven na pozdější hodinu z důvodu vystupování dětí na školní 
akci „Vánoční kouzlení“, kterou pořádá Základní škola ve Stěbořicích. 
Přihlásit se můžete u Lumíra do 7. prosince 2014, tel. 553661211 nebo 
604229424. Nezapomeňte, že se musí vše předem objednat a nakoupit. 
 
Sokoli 
   Dne 15. 11. 2014 končí fotbalová sezóna. Naše mužstva se umístila na 
čelních místech tabulky. Největší posun ve výkonnosti byl vidět na 
družstvu mini žáků, kteří se umístili na šestém místě. Starší žáci skončili 
třetí a mužstvo mužů šesté. 
   Dne 26. 12. 2014 pořádáme v sále kulturního domu tradiční vánoční 
turnaj mužů a dorostu ve stolním tenise. O den později 27. 12. 2014 si 
zahrají žáci. 
   Dne 14. 2. 2015 pořádáme sokolský ples, na který jste všichni srdečně 
zváni. Lednem začínají pravidelné tréninky mužů a žáků v tělocvičnách. 
V březnu 2015 začínají opět fotbalové soutěže. 
 

Obecní úřad, hasiči, sokoli a Čtyřlístek vám přejí příjemné prožití vánočních 

svátků, požehnané Vánoce a mnoho štěstí a zdraví v novém roce 2015. 


