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 INFORMAČNÍ NOVINY VYDÁVANÉ OBECNÍM ÚŘADEM VE ZLATNÍKÁCH 

                           KVĚTEN 2021 
 

     Vážení spoluobčané, 

   dovolte mi, abych Vás pozdravil v tomto májovém čase a informoval o tom, co se za 

poslední půlrok v naší obci událo nebo co nás čeká. 

   V prosincovém zasedání obecního zastupitelstva byl schválen rozpočet obce. V roce 

2021 hospodaříme s částkou 3,156 mil. Kč. Z rozpočtu byly schváleny neinvestiční 

účelové dotace TJ Sokol Zlatníky ve výši 115.000,-Kč, SDH Zlatníky 50.000,-Kč, 

Římskokatolické farnosti Stěbořice 10.000,-Kč, Mysliveckému spolku Soseň 10.000,-Kč a 

finanční příspěvek Mateřské škole v Milostovicích ve výši 10.000,-Kč. V rozpočtu, kromě 

běžných výdajů, také počítáme s projektovou dokumentací na prodloužení chodníku na 

ulici 6. května (na konci obce směr Slavkov), která je již v realizaci a poté s následnou 

výstavbou. Vzhledem k tomu, že máme rozjetou velkou investiční akci (rekonstrukce 

bývalého obchodu, hospody a KD), tvoříme dostatečnou finanční rezervu, abychom byli 

schopni celou akci zrealizovat.  

   Tímto Vám s radostí oznamuji, že celá akce se posunula do stavu realizace a naše úsilí 

a mnohaleté úsilí předchozích starostů a zastupitelstev při získávání těchto budov, 

dostalo konkrétní podobu. Podařilo se prosadit spolufinancování této akce do rozpočtu 

Magistrátu města Opavy (MMO), který byl schválen v prosinci loňského roku (tímto také  

děkuji za pomoc panu Jaroslavu Čechovi, coby zastupiteli MMO). Máme hotové stavební 

povolení a v současné době je vypsáno výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce. 

Termín začátku rekonstrukce byl stanoven na září tohoto roku a předpokládaná doba 

realizace je 9 měsíců. To znamená, že v květnu roku 2022 by mělo být hotovo. Uvidíme, 

za jakou cenu se celé dílo podaří vysoutěžit i vzhledem k tomu, jak v současné době 

dramaticky zdražuje stavební materiál i ostatní výrobky.  

   S plánovanou rekonstrukcí souvisí skutečnost, že od poloviny srpna letošního roku do 

konce realizace celé rekonstrukce nelze pronajmout kulturní dům. Nebudou se konat 

žádné zimní akce (plesy, karnevaly). Budovy i prostranství kolem budov bude vyklizeno a 

předáno stavební firmě. 
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   Bohužel, ani v letošním roce se pravděpodobně nepodaří zorganizovat setkání 

důchodců. Věřím, že v příštím roce bude situace příznivá a setkání zlatnických seniorů 

bude symbolicky první akcí v nově zrekonstruovaném kulturním domě.  

   Děkuji zlatnickým myslivcům, kteří inicializovali výsadbu nových stromků v lokalitě 

Hůrky, o které budou následně i pečovat. Sami se snažíme o obnovu zeleně na našem 

katastru a v současné době jednáme o možnosti dotace na obnovu stromů kolem 

komunikace od zlatnické křižovatky ve směru na Jaktař.  

   Děkuji také malé skupince zlatnických občanů za vysbírání odpadků podél účelové 

komunikace od Sv. Anny do Zlatník v rámci celorepublikové akce Uklidíme Česko. 

V příkopech nasbírali 4 pytle odpadků. 

   Z dalších zamýšlených akcí zastupitelstva je oprava zlatnické kaple. Chtěli bychom 

opravit vstupní dveře a okna, obnovit fasádu a vnitřní výmalbu. Vše je zatím ve formě 

úvah. Necháme prověřit, v jakém rozsahu bude oprava nutná. V obvodovém zdivu jsou 

na některých místech patrné praskliny, které se musí před opravou fasády analyzovat a 

případně zajistit. Zjišťujeme rozsah a nákladnost oprav a poté rozhodneme co dál. Záleží, 

zda budou vypsány dotační tituly na obnovu kulturních památek a v jaké výši. 

Každopádně, první krok bude vypracování projektové dokumentace. Chtěl bych Vás 

požádat, kdo máte historické fotografie kapličky nebo jestli je někdo schopen doložit, 

jaké barvy původní kaple měla (z černobílých fotografií se to nepozná), kontaktujte mě, 

prosím. 

   Připomínám, že s jarním obdobím je obnoven svoz bioodpadu, který v naší obci probíhá 

každý pátek v lichém týdnu. Podařilo se také posílit kontejnery na plasty. Snad již bude 

jejich počet dostačující. 

   Dále uvádím aktuální informaci  MUDr. Skaličky (ze dne 11.5.2021) – vzhledem 

k nedostatečnému zásobování vakcín proti nemoci COVID-19 do ordinací praktických 

lékařů, doporučuje MUDr. Skalička zájemcům o očkování registrovat se do očkovacích 

center. Toto se netýká pacientů rozočkovaných v březnu první dávkou v ordinaci 

MUDr. Skaličky. Druhá dávka pro tyto pacienty bude v ordinaci zajištěna. 

   Asi nikdo nevěřil tomu, že situace s pandemií COVID-19 se potáhne tak dlouhou dobu. 

Žádné akce, absence kultury, strach o své zdraví, obavy z toho, co bude dál. Tentokrát 

však věřím, že se nepříznivá situace zlomila a ubírá se správným směrem. Přeji Vám, ať si 

ve zdraví můžete užívat život po svém.   

 

         Martin Šoltis, starosta obce 
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Opustili nás navždy (od posledního vydání okénka): 

- Miloš Čermák, rok nar. 1946 († 31.01.2021) 

- Jiřina Pavlíčková, rok nar. 1945 († 01.03.2021) 

- Dagmar Malá, rok nar. 1931 († 09.03.2021) 
 

Se zármutkem v srdcích vzpomínáme. 

 
 

 

TJ SOKOL ZLATNÍKY  
 

   Z důvodů pandemie se nemohly odehrát vánoční turnaje ve stolním tenise. Ze stejných 

důvodů nemohly probíhat fotbalové tréninky a nakonec se zrušilo i dohrání jarních 

fotbalových soutěží. Mužstvo našich mužů přišlo o možnost porvat se o I. A třídu po 

dobře rozehraném podzimu.  

   Během zimy jsme pokračovali ve zvelebování kabin. Vyměnili jsme stará okna za 

plastová a začali s opravou interiéru šatny hostů, která bude v brzké době dokončena. 

V nejbližší době nás čeká výměna plotu v prostoru za druhou branou. V červnu se 

chystáme zapískovat fotbalové hřiště. 

   Vzhledem k nejistotě, zda bude možno pořádat akce a jaká budou platit omezení, 

rozhodli jsme se odložit oslavy 50. výročí založení sokola na příští rok. Pokud to vládní 

opatření umožní, chtěli bychom zorganizovat v červnu tradiční turnaj v nohejbale dvojic 

žáků a dospělých. 

   Rovněž v červnu by mohli fanoušci spatřit po dlouhé době naše muže. Přihlásili jsme se 

do soutěže, které se zúčastní 6 mužstev. V srpnu by se měly naplno rozběhnout fotbalové 

soutěže. 

   Ihned, jakmile to bude možné, otevřeme zahrádku v hospodě na hřišti, kde se bude 

čepovat pivo Radegast.   

     Josef Uvíra, předseda TJ 

 

 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ                   

     

   Od posledního Zlatnického okénka, ve kterém jsme Vás informovali, že uskutečníme 

2. ročník předvánočního pobytu na horách a tradiční hasičský ples, se rozvolňování 

nekonalo. Všechny plánované akce jsme museli zrušit. V zimním období jsme ale 
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nezaháleli, pořídili vybavení pro dorostence a provedli drobné stavební úpravy v prostoru 

hasičské zbrojnice – skladu nářadí. Za tuto práci patří největší poděkování panu Janu 

Vinckerovi ml. 

   Je dobře, že současná epidemiologická situace se začíná pomalu zlepšovat a nařízení 

vlády ohledně dodržování bezpečnostních opatření se postupně uvolňují. Od měsíce 

května jsme opět začali trénovat na cvičném hřišti vedle čistírny odpadních vod. Snažíme 

se co nejlépe připravit na okresní kolo celostátní hry Plamen 2020/2021 konané v Opavě. 

V sobotu 29. května se uskuteční okresní kolo žákovských družstev a v neděli 30. května 

okresní kolo dorostu. Do soutěže chceme přihlásit družstvo starších žáku a dorost. V 

dorostu budeme soutěžit v kategorii jednotlivců. Do konce školního roku dále plánujeme 

účast v mladecké  a opavské lize, pokud se nezruší. 

   Jako každý rok, opět plánujeme uskutečnit letní tábor v obvyklém termínu. V současné 

době ještě nevíme, jaká bude situace. Nicméně doufáme, že s dětmi prožijeme krásný 

týden v přírodě, obklopeni oderskými vrchy. Podrobné informace dáme našim dětem 

včas na vědomí. 

         Tomáš Pavlíček, jednatel SDH 
 

 

 

SDRUŽENÍ OBČANŮ „ČTYŘLÍSTEK“ 
 

   Bohužel se nám nepodařilo uskutečnit plánované akce z důvodu pandemie Covid-19. 

Věříme, že další připravované akce se již uskuteční. 

Pokud nám situace a počasí dovolí, uspořádáme 21.8.2021 tradiční soutěž ve vaření 

guláše ,,Guláš Fest“. Týden nato máme v plánu uskutečnit pro děti ukončení prázdnin. 

Dále se na Vás budeme těšit 25.9.2021 na tradičních Rybích hodech. 

Bližší informace dáme včas na vědomí. 

 

Roman, Michal, Ondra, Petr 

 

 

 

OBECNÍ ÚŘAD, SOKOLI, HASIČI I ČTYŘLÍSTEK VÁM PŘEJÍ KRÁSNÉ 

SLUNEČNÉ DNY, HEZKOU DOVOLENOU A ZASLOUŽENÝ ODPOČINEK. 


