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 INFORMAČNÍ NOVINY VYDÁVANÉ OBECNÍM ÚŘADEM VE ZLATNÍKÁCH 

                           KVĚTEN 2020 
 

     Vážení spoluobčané, 

   asi málokdo z nás by si ještě před několika týdny dokázal představit, že se ocitneme 

v této době. Době, kdy takřka celý svět bojuje s pandemií COVID-19. V době, kdy jsme 

podstatně omezeni v tom, co jsme byli zvyklí běžně dělat. Věřme, že toto podivné a 

otravné období brzy skončí a postupně se budeme vracet do běžného režimu. Tímto bych 

chtěl poděkovat všem za trpělivost při dodržování vládních nařízení i vzájemnou pomoc. 

   Od posledního vydání okénka se k dnešnímu dni konaly pouze dvě řádná zasedání 

zastupitelstva. V prosincovém zasedání byl schválen rozpočet na rok 2020. V rozpočtu 

počítáme s finančním příspěvkem TJ Sokol Zlatníky ve výši 90.000,-Kč, SDH Zlatníky 

40.000,-Kč, Římskokatolické farnosti Stěbořice 10.000,-Kč a Mateřské škole v 

Milostovicích ve výši 10.000,-Kč. Schvalovat je budeme na nejbližším zasedání.  

V rozpočtu, kromě běžných výdajů, také počítáme s přípravou projektových 

dokumentací na prodloužení chodníků na ulici Mošovec a 6. května, kterým bude 

předcházet monitoring dešťové kanalizace. V neposlední řadě je stále v realizaci 

projektová dokumentace na rekonstrukci bývalého obchodu a hospody, takže 

podstatnou část rozpočtu přesuneme na samotnou rekonstrukci, se kterou by se mohlo 

začít při dobré konstelaci příští rok. Vše bohužel komplikuje současná situace 

s koronavirem, neboť jsme závislí na dofinancování akce z Magistrátu města Opavy 

(MMO). Bude těžké odhadnout, co se po současné krizi bude dít a zda se peníze najdou. 

   Taktéž letos začnou projektové přípravy na budování nového rozhlasu v naší obci, které 

budou probíhat v součinnosti s MMO, který bude žádat o dotaci z Operačního programu 

Životního prostředí. Pro nás to znamená, že bychom měli mít v brzké době v naší obci 

nový, moderní hlásný a varovný systém. 

   S koncem roku 2019 požádal o uvolnění z funkce  velitele Jednotky sboru dobrovolných 

hasičů ve Zlatníkách pan Jaroslav Cigánek na vlastní žádost. Funkci vykonával od roku 

2008. Tímto bych mu chtěl poděkovat za dlouholetou a obětavou práci. Novým velitelem 

byl jmenován pan Jan Vincker. 
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   Jedná z mála akcí, kterou se nám podařilo zorganizovat před vypuknutí koronaviru, byl 

Masopust s večerní zábavou a Pochováním basy. Oslavy měly tradičně vysokou úroveň. 

Všem maskám, účinkujícím i pořadatelům děkuji za jejich kreativitu a účast na této akci. 

   Zrušeno bylo setkání důchodců. Zda ho uspořádáme ještě letos na podzim či úplně 

vynecháme, se dohodneme na nejbližším zasedání zastupitelstva. 

   Stihli jsme uskutečnit pouze první termín výběrů poplatků za psy, které měly být 

uhrazeny do konce března. MMO posunul termín úhrady do září. Až se uklidní současná 

situace, dám na vědomí datum, kdy budete moct uhradit tento poplatek na obecním 

úřadě vy, kteří ho ještě uhrazený nemáte. 

   Jistě jste si všimli nové popelnice na olej, která je umístěna u točny MHD. Do této 

popelnice patří použité jedlé oleje a tuky z domácnosti, například fritovací oleje nebo 

ztužené jedlé tuky. Naopak nepatří tam technické oleje, maziva a kapaliny 

(např. motorové a převodové oleje). Oleje se mají odkládat do nádob v uzavíratelných 

plastových lahvích, které se vhodí do popelnice otvorem ve víku nádoby, nikoliv ve skle. 

   Neustále dokola řešíme černé skládky u našich kontejnerů. Lidé zde odkládají leccos 

(televize, počítače, lyže, polštáře) a spoléhají, že to za ně „někdo“ uklidí. Odpady, které 

nelze vkládat do kontejnerů (kontejnery jsou popsány, na které odpady jsou určeny) lze 

zavézt do sběrného dvora v Jaktaři. Chci věřit tomu, že tyto černé skládky nezakládají naši 

občané a nám všem záleží na tom, v jakém prostředí žijeme. Doufám, že je to spíše 

záležitost projíždějících, bezohledných osob, které se snadno zbavují nepotřebných věcí. 

Každopádně se na tento nešvar zaměříme a zvážíme opatření. 

   S jarním obdobím je znovu obnoven svoz bioodpadu, který v naší obci probíhá 

každý pátek v lichém týdnu. 

   Přeji všem štěstí a zdraví, ať si dosyta můžete, po rozvolnění opatření související 

s koronavirem, užívat letních dnů, provozovat své zájmy, koníčky a užít si krásnou 

dovolenou.  
         

         Martin Šoltis, starosta obce 

 

 

 

Nově narození zlatničtí (od posledního vydání okénka): 

- Bára Kleinová      

Přejeme hodně štěstí a zdraví. 
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TJ SOKOL ZLATNÍKY  
 

   Koncem loňského roku jsme pořádali tradiční vánoční turnaje ve stolním tenise žáků a 

mužů. V žákovském turnaji obsadil první příčku Šimon Graca, druhou Michal Vladař, třetí 

Šimon Holuša. V turnaji mužů zvítězil Vratislav Černý, na druhém místě skončil Přemysl 

Holuša, třetí Rostislav Jedlička. 

   V lednu letošního roku začaly tréninky mužů v hale v Litultovicích, žáci trénovali na 

„umělce“ Základní školy ve Stěbořicích. Před vypuknutím koronaviru stačili muži odehrát 

tři přípravná utkání na umělé trávě a tím pro ně sezóna skončila. Z důvodu pandemie 

byla celá soutěž předčasně ukončena a anulována. Přesto Vám připomenu, že žáci po 

podzimu skončili na prvním místě s 18 body, muži se umístili na 11. místě s 13 body. 

   V únoru jsme uspořádali tradiční ples, který se těšil hojné účasti. V březnu byla kvůli 

pandemii zrušena Valná hromada. 

   Během zimních měsíců jsme provedli rekonstrukci šatny mužů, opravili interiér 

hospody a v létě chceme opravit obě střídačky a ochranné sítě okolo hřiště. 

   V květnu bychom chtěli obnovit tréninky mužů a připravovat se na další sezónu, která 

snad začne v řádném termínu (srpen). Předběžně koncem června uspořádáme II. ročník 

turnaje v nohejbale. Přesný termín ještě upřesníme. 

     Josef Uvíra, předseda TJ 

 

 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ                   

     

   Letošní situace kolem takzvaného „koronaviru“ nám zkomplikovala  plány. Za 

normálních okolností bychom trénovali, jezdili po soutěžích a dělali radost nám všem, ale 

nemůžeme. 

   Vedení SH ČMS (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska) s podporou OSH Opava zrušilo 

veškeré soutěže mládeže, dorostu a dospělých do 30.6.2020. Abychom úplně nezlenivěli, 

plánujeme pokračovat v odborné způsobilosti mladých hasičů a s podporou obce chceme 

uskutečnit brigády na zkrášlení našeho prostředí. 

   Další akcí bude tábor, který se uskuteční opět v Kamence u Oder v termínu 

5. – 11.7.2020, zatím nic nerušíme. Naše táboření bude však bez slovenských kamarádů. 

Letošnímu tématu bude dominovat natáčení krátkých filmů a jejich dabing. Motto dne: 

„Tenkrát v Hollywoodu“, váš Tarantino, nebo sestřenice… 
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Připravované akce:  

 23.5.2020 - brigáda mladých hasičů, sraz u hasičárny v 8 h. mladší a od 14 h. starší                                 

 5. – 11.7.2020 - zlatnický tábor v Kamence 

         Tomáš Pavlíček, jednatel SDH 

 

JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ                

   Po oslovení starostou obce jsem převzal  začátkem tohoto roku funkci velitele Jednotky 

sboru dobrovolných hasičů ve Zlatníkách po odstoupivším Jaroslavu Cigánkovi. Tímto 

bych chtěl poděkovat za důvěru. Děkuji všem stávajícím a nově příchozím členům za 

zodpovědný přístup k zadaným úkolům. Jen tak bude jednotka připravena pomoci 

v nouzi nejen místním občanům. 

   V příštích dnech nás čekají cvičení s dýchací technikou, ale také zdokonalování jízdy na 

raftu a absolvování lezeckého výcviku. V září se koná soutěž jednotek Sboru 

dobrovolných hasičů statutárního města Opavy v požárním sportu „O putovní pohár 

primátora města Opavy“, které budeme věnovat další přípravu. 

 

Jan Vincker, velitel JSDH 

 

SDRUŽENÍ OBČANŮ „ČTYŘLÍSTEK“ 
 

   Sdružení občanů Čtyřlístek uspořádalo 1. prosince rozsvícení betlému a vánočního 

stromu. Dále jsme se podíleli na pořádání Mikulášské nadílky. Společně s vámi jsme se 

rozloučili se starým rokem tradičně pořádanou ,,Olšičkovou šou‘‘, která probíhala ve 

zcela novém provedení nazvaném „Zlatnický  biatlon“. Věřím, že si ho všichni  zúčastnění 

užili. Tímto bych chtěl poděkovat za spolupráci Ondrovi Jasníkovi, Janu Vinckerovi  a 

Tomáši Pavlíčkovi. V lednu jsme uspořádali výroční 10. ples Čtyřlístku. Tento ples jsme 

pojali ve slavnostním duchu. Všichni zúčastnění byli velmi spokojeni. 

   V této těžké situaci jsme pro vás připravili strom ,,Rouškovník“. Roušky  jsme zakoupili 

od místních obyvatel a některé jsme dostali darem. Tímto všem děkujeme za výpomoc.  

  Nadále pro vás plánujeme další kulturní akce, o kterých vás budeme včas informovat.                       

Všem přejeme pevné zdraví a těšíme se na vás. 

Karel, Roman, Petr, Michal 

 

 

OBECNÍ ÚŘAD, SOKOLI, HASIČI I ČTYŘLÍSTEK VÁM PŘEJÍ KRÁSNÉ 

SLUNEČNÉ DNY, HEZKOU DOVOLENOU A ZASLOUŽENÝ ODPOČINEK. 


