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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. 
   Koryto potoku Velká. Všem, které stavba omezovala, děkujeme za trpělivost. 
Stavební práce se neobešly bez komplikací. Sami máme k dílu své výhrady, 
které ovšem nemůžeme uplatnit, neboť stavba spadá pod Povodí Odry, které ji 
zadává a investuje. Věříme, že samotná stavba splní svůj účel a bude odvádět 
vodu bez nadměrného zvýšení hladiny v období dešťů.  
   Větším oříškem bude započatá kanalizace. Sami jste si jistě všimli úderných 
brigád, které se pohybují po obci a kopou s technikou prastarou až nevyhovující. 
Poruchové bagry a dýmící tatry drtí zlehka zaasfaltované cesty a nové chodníky. 
Neustálé bahno a prach na cestách. To vše bude trvat nejméně do konce příštího 
roku. Pak nastanou opravy chodníků a komunikací, které taktéž zaberou spoustu 
času. Prosíme vydržte, jednou to skončí a nastane období klidu. V případě řešení 
nějakého problému se spojte s vedoucím stavby – p. Kubín 602 645 016, 
popřípadě s někým ze zastupitelstva, který vám s řešením pomůže. Tato akce 
spadá pod Opavu, jejíž zástupci mají každou středu od 9 hodin pracovní schůzky 
s provozovateli stavby na Obecním úřadě ve Zlatníkách. 
   Již tradičně se musíme zmínit o situaci kolem odkupu bývalého obchodu 
s hospodou. Celá situace údajně nespí a zdárně pokračuje. Na prosincovém 
zastupitelstvu se má rozhodnout. Je to taková pohádka na pokračování (Červená 
Karkulka – dokázal bych si představit i rozdělení hlavních rolí). Doufejme, že 
konec bude takový jako u každé pohádky, že dobro zvítězí nad zlem a vše dobře 
dopadne.           
   První adventní neděli – 26.11.2017 ve 14 hodin proběhne v našem sále 
kulturního domu oblíbená akce pečení perníčků a tvoření 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 3. slavnostnímu rozsvícení zlatnického 
betlému a samozřejmě také vánočního stromu, které proběhne v 17 hodin. 
Nezapomeňte penízky na svařák a čaj. Srdečně zve Anička a Čtyřlístek. 
 
Mikulášská nadílka s divadelním představením  
Obecní úřad, Čtyřlístek a sdružení příznivců divadla si Vás dovoluje co 
nejsrdečněji pozvat na netradiční pohádku, kterou nastudovali při příležitosti 
Mikulášské nadílky k pobavení dětí i dospělých umělci ze Zlatník.  
Představení začíná v úterý 5.12.2017 od 17 hodin  v sále KD ve Zlatníkách.  
Jsou zvány děti nejmenší, malé i školou povinné, rodiče, prarodiče, kamarádi.  
Po pohádce přijde Mikuláš s andělem a čerty.  
Pro všechny (hodné) děti je připraveno drobné sladké překvapení…..  
Pro dospělé zajištěno občerstvení. 
   Dne 22.12.2017 proběhne prodej vánočních kaprů, domácích klobás a uzeného 
masa u Obecního úřadu ve Zlatníkách. Začínáme v 17 hodin. Pro zahřátí bude 
připraven svařák, pálenka a pro děti čaj. Objednávky kaprů, klobás a masa 
přijímáme v hospůdce na hřišti ve Zlatníkách, nebo na tel. čísle 604 327 776 
Katka a Mirek. 
    
Sdružení občanů „Čtyřlístek“    
   V sobotu 30.9. 2017 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 26.11. 2017 ve spolupráci s Obecním úřadem ve 
Zlatníkách proběhne v 17 hodin  slavnostní rozsvícení betlému a vánočního 
stromu. Na tuto akci je připraveno pohoštění (svařáček, 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 sobotu 30.12.2017 proběhne od 15 hodin  „Olšičková show“ pro všechny 
děti i občany, která bude zakončena ohňostrojem. V sobotu 20.1. 2018 Vás 
srdečně zveme na náš ples „Čtyřlístku“.  
 
V nejbližší době plánujeme: 

• 26. 11. 2017  proběhne od 14:00 hodin pečení a zdobení  
perníčků v KD ve Zlatníkách. V 17:00 hodin  
slavnostně rozsvítíme zlatnický betlém a vánoční strom 

 
•  2. 12. 2017  valná hromada hasičů v KD v 17:00 hodin 



• 5. 12.  2017   v letošním roce proběhne přivítání Mikuláše s anděly  
a čerty v místním KD, které začne v 17:00 hodin 
pohádkou a bude završeno návštěvou v pekle a 
nadílkou  

• 22. 12. 2017  od 17:00 hodin prodej vánočních kaprů, domácích 
klobás a uzeného masa na prostranství před Obecním 
úřadem ve Zlatníkách      

• 26. 12. 2017  turnaj ve stolním tenise – muži a dorost od 9: 00 hodin 
• 27. 12. 2017  turnaj ve stolním tenise – žáci 9: 00 hodin 
• 30. 12.2017  uskuteční se „Olšičková show“ v 15:00 hodin 
• 13. 1.  2018  hasičský ples 
• 20. 1.  2018  ples „Čtyřlístku“ 
• 28. 1.  2018  dětský karneval v KD od 14:00 hodin  
•    3.2. 2018  tradiční sokolský ples 
•  10.2  2018  Masopust 
• březen  od 14:00 hodin proběhne každoroční setkání s našimi  

seniory v KD 
    

 
 Hasiči 
   Mladí hasiči se v Mladecké lize, kde se po třech soutěžích v kategorii 
mladších žáků umístili na prvním, druhém a šestém místě, zařadili na celkové 
průběžné první místo. Starší žáci skončili třikrát na druhém místě a 
v současnosti soutěž vedou. Vrací se éra dorostenecké kategorie dívek, kde naše 
Lucie Mičková po okresním dorosteneckém kole suverénně obsadila první 
místo. Ostatním děvčatům za umístění na pátém, šestém, sedmém a desátém 
místě v této kategorii chceme poděkovat. 
   Dne 2. 12. 2017 v 17 hodin se uskuteční v místním kulturním domě výroční 
valná hromada SDH Zlatníky, na kterou zveme všechny členy.  
 

• Hasičský ples se bude konat 13. ledna 2018 
• Dětský karneval proběhne 28. ledna 2018 

 
   V červenci jsme zorganizovali letní táborové setkání na Slovensku. K našemu 
překvapení se ho dohromady zúčastnilo 72 dětí. Byli jsme ubytovaní v základní 
škole, kde jsme měli k dispozici tělocvičnu, venkovní sportovní areál a prostory 
školy. Díky šikovnosti našich chlapů se pobyt vydařil. S drobnými problémy 
jsme počítali a řešili je hned na místě. Navštívili jsme zámek Bojnice a ZOO. 
Krásný termální bazén v Bánovcích nad Bebravou a s místními lesníky jsme 
podnikli dobrodružnou, poznávací vědomostní soutěž. Ostatní aktivity se konaly 



v areálu školy. Chystáme další společný tábor, který se uskuteční v areálu 
ústřední hasičské školy v Jánských Koupelích ve dnech 8.-14. 7. 2018. 
   Čekají nás také „Falešné Vánoce“, které jsou naplánovány na 15. – 17. 
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 15. 12. 2017 v 17 hodin od hasičské 
zbrojnice, návrat je v neděli na oběd. Přihlásit se můžete u Lumíra do 4. 
prosince 2017  (604 229 424). Nezapomeňte,  že se musí vše předem objednat a 
nakoupit. 
 
Sokoli 
   V měsíci červnu byly ukončeny fotbalové soutěže 2016/2017. Umístění našich 
družstev byla nad naše očekávání. Nejlépe na tom byl náš dorost, který soutěž 
vyhrál a postoupil do krajské soutěže, kde si vede i nadále velmi dobře. Po 
podzimu je ve středu tabulky. Je to velká reklama pro naší obec, protože k nám 
jezdí města jako je např. Rýmařov, Vítkov, Studénka, Fulnek, Ostrava, 
Klimkovice, Dolní Benešov, Kobeřice apod. Muži se umístili na osmém místě a 
nyní po podzimu jsou šestí. Věřím, že kdybychom hráli celý podzim kompletní, 
tak bychom se umístili v popředí tabulky. Žáci se umístili na pátém místě. Nyní 
po podzimu jsou na velice pěkném sedmém místě. Věřím, že se budou žáci 
nadále zlepšovat a budou mít ještě větší radost ze hry. 
   V polovině července se naši muži zúčastnili fotbalového turnaje ve Zlatníkách 
na Slovensku, kde se umístili na prvním místě. Jako vždy se o nás pořadatelé 
velice dobře postarali a my se již těšíme na jejich návštěvu. 
   V lednu 2018 začne zimní příprava všech družstev v tělocvičnách. Muži 
budou v tělocvičně v Litultovicích, žáci ve Stěbořicích a dorost na tréninkovém 
hřišti ve Zlatníkách. 
 
26.12.2017 – vánoční turnaj dorostu a mužů ve stolním tenise od 9:hodin v KD 
27.12.2017 - vánoční turnaj žáků ve stolním tenise od 9:hodin v KD 
 
Třetího února pořádáme tradiční sokolský ples. K tanci a poslechu zahraje 
skupina „Dingo bojs“. 
    
Obecní úřad, hasiči, sokoli a Čtyřlístek vám přejí příjemné prožití vánočních 
svátků, požehnané Vánoce a mnoho štěstí a zdraví v novém roce 2018. 
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