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 INFORMAČNÍ NOVINY VYDÁVANÉ OBECNÍM ÚŘADEM VE ZLATNÍKÁCH 

                            LISTOPAD 2018 
 

 

     Vážení spoluobčané, 

nezvykle horkému létu definitivně odzvonilo, nastal sychravý podzim a brzy se budeme 

připravovat na vánoční svátky. Dovolte mi Vás seznámit s událostmi z posledních dnů. 

     V říjnu proběhly volby do zastupitelstev obcí. V naší obci se dostali do zastupitelstva 

dva noví (jeden staronový) občané, Jaroslav Čech a Jiří Klimeš, k čemuž jim gratulujeme. 

Dosavadní starosta Lumír Král již do dalšího volebního období nekandidoval. V obecním 

zastupitelstvu působil dlouhých 20 let, z toho 12 let ve funkci starosty obce. Chtěl bych 

mu tímto poděkovat za obětavou a náročnou práci, kterou pro obec odvedl a popřát 

v dalším životě mnoho osobních úspěchů a hodně štěstí. 

Nové zastupitelstvo pro volební období 2018-2022 bude působit ve složení Martin Šoltis 

– starosta obce, Jaroslav Cigánek – místostarosta obce, členové Jaroslav Čech, Miroslav 

Hříbek, Jiří Klimeš, Roman Krusberský a Anna Maretová. 

     Pravděpodobně nejvíce z posledních dnů s Vámi hýbou emoce kolem budování 

splaškové kanalizace, zejména rozkopané komunikace, které jsou mnohdy obtížně 

sjízdné i moderním SUVéčkem. Věřte, že děláme maximum, abychom minimalizovali 

překážky, které při těchto pracech vznikají, ale mnohdy není v našich možnostech ovlivnit 

postupy stavebníků. Doufám, že z nejhoršího jsme už venku. Hlavní komunikace je již 

zaasfaltována a postupně se budou asfaltovat místní ulice. Zhotovitel slibuje, že do konce 

roku budou s pracemi hotovi a stihnou celou stavbu zkolaudovat. Přes zimu spustí 

zkušební provoz (napojeny na kanalizaci budou veřejné budovy – obecní úřad, kulturní 

dům, školka v Milostovicích a taktéž obecní úřad v Milostovicích). Hned poté budeme 

iniciovat akci s přípravami hromadných projektových dokumentací pro napojení Vašich 

domácností tak, abyste museli co nejméně běhat po úřadech a ušetřili Vám peníze za 

poplatky. Budete včas informováni o dalším postupu. Jen připomínáme, že povinnosti 

každé domácnosti je napojit se na splaškovou kanalizaci do jednoho roka od kolaudace 

této kanalizace. 
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     V těchto dnech postupně vyzýváme ty občany, co si objednali biopopelnice, k jejich 

převzetí. Pokud někdo nevěděl nebo si rozmyslel, že by biopopelnici chtěl také, stačí se 

nahlásit, zatím je jich dostatek a máme nějaké v rezervě. V případě zájmu kontaktujte 

někoho ze zastupitelů obce. 

     V minulosti jsme Vás informovali, že se konečně podařilo získat budovu bývalé 

hospody a obchodu, včetně přilehlých pozemků. Převod vlastnictví je už zapsán na 

katastrálním úřadu a nám již nic nebrání v realizaci plánů s těmito objekty. Bude se muset 

vyhotovit projektová dokumentace, a poté začneme s přípravami rekonstrukce. O tom, 

co v těchto objektech vybudujeme, budeme jednat na příštích zasedáních zastupitelstva. 

Pokud sami máte nápady či představy, jak s těmito objekty naložit, nebojte se přijít na 

schůzi, rádi Vás vyslechneme. Nějaké nápady již padají – část bývalé hospody (kuchyň s 

chodbou) přidružit k sálu KD, tímto bude možnost využívat kuchyň při různých akcích a 

nebudou se zabírat prostory v sále. Část obnovit na obecní hospodu. Z bývalého obchodu 

by mohla vzniknout společenská místnost na menší oslavy a také např. místnost pro 

cvičení. Dokonce padl i nápad přestěhovat do obchodu obecní úřad. O všem se bude 

jednat v příštích týdnech a ať už to dopadne jakkoliv, těším se, až se konečně nebudeme 

muset stydět pohlédnout na tyto objekty a hezky v malém parčíku na lavičkách pod 

vzrostlou lípou budeme koukat, jak krásně máme i v této části naší obce. 

     Jistě jste si všimli, že třístranné hodiny naproti kapli ukazují čas několika cizích 

destinací, jen ten náš čas ne a ne naskočit. S těmito hodinami jsou problémy již několik 

let. Na posledním zasedání zastupitelstva jsme se dohodli, že necháme hodiny odborně 

opravit a dáme jim ještě šanci. 

     Oznamujeme, že od nového roku se uvolní pozice pracovníka na údržbu obce. Případní 

zájemci se hlaste do 7.12.2018 u starosty obce.  

 

 

     Nově narození zlatničtí občánci v tomto roce: 

- Daniel Elbl a Petr Jančář.       

Oběma přejeme hodně štěstí a zdraví. 

 

 

Opustili nás navždy: 

- Jan Mička, rok nar. 1951 († 11. 11.2018) 

Se zármutkem v srdcích vzpomínáme. 
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Připravované akce: 

 2.12. od 14 hodin proběhne v kulturním domě tradiční pečení perníčků s výrobou 

vánočních dekorací. S sebou vezměte tavné pistole, materiál na výrobu zajistíme.  

 5.12. od 17 hodin Mikulášská nadílka s divadelním představením. 

Obecní úřad, Čtyřlístek a Sdružení příznivců divadla si Vás dovolují co nejsrdečněji 

pozvat na představení pohádky, kterou nastudovali umělci ze Zlatník. Po pohádce 

přijde Mikuláš s andělem a čerty. Zváni jsou všichni, od nejmenších po prarodiče. 

Občerstvení je zajištěno. 

 22.12. od 17 hodin se budou prodávat před budovou obecního úřadu vánoční kapři, 

uzené maso a domácí klobásy. Objednávky v hospůdce „Na hřišti“ nebo na čísle 

604 327 776. Občerstvení je zajištěno. 

 16.02.2019 ve 14 hodin se uskuteční tradiční „Setkání důchodců“. 

 

SDRUŽENÍ OBČANŮ „ČTYŘLÍSTEK“ 

     Sdružení občanů Čtyřlístek chce v první řadě poděkovat naším podporovatelům, kteří 

se zúčastňují našich akcí. V letošním roce jsme neuspořádali z časových důvodů Rybí 

hody. Nahradili jsme tuto akci říjnovým „Guláš festem“. Tato akce si našla své příznivce i 

soutěžící. Sedm z nich předvedlo své kuchařské dovednosti, které byly následně 

ohodnoceny. Vítězem se stal Tomáš Zahel ze Stěbořic, který uvařil srnčí guláš. 

Dále ještě plánujeme: 

 01.12.2018 (sobota) od 17 hodin rozsvícení Betlému a vánočního stromu. Klobásy, 

svařák i něco ostřejšího zajištěno. 

 29.12.2018 (sobota) od 14:30 „Olšičková šou“ s rozloučením se starým rokem. 

Vyzýváme všechny spoluobčany, aby vytvořili cokoliv, co dovede naši trať 

jakýmkoliv způsobem zdolat. 

 19.01.2019 Vás všechny zveme na „Ples Čtyřlístku“. 

 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ                   

     Mladí hasiči nám v Mladecké lize dělají velkou radost. Starší žáci jsou po podzimu na 

děleném druhém místě, mladší na devátém z celkových 17-ti družstev. Družstvo mladších 

žáků je z větší části obnovené, výsledky v čele tabulky je teprve čekají. V okrskovém kole 

postupových soutěžích Hry Plamen, které se uskutečnilo ve Zlatníkách, se naši mladí 

hasiči taktéž zviditelnili, přezimujeme do jarní části na předních místech. Tyto výsledky 

byly dosaženy pod vedením Tomáše Pavlíčka, Romana Krusberského a Martina Křesťana. 

Dorostenky v jednotlivcích, které bojovaly v Kyjovicích v okresním kole dorostu v 

podzimní části, daly o sobě vědět. Ve složení Anna Zahlová, Klára Kappelová, Lucie a 
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Monika Mičkové a Sára Konečná se umístily na druhém až sedmém místě ze čtrnácti 

závodnic. Tato parta pracuje pod vedením Romana Krusberského. 

Letošní Zlatnický tábor s našimi dětmi se uskutečnil v Ústřední hasičské škole v Jánských 

Koupelích. Děti si pochvalovaly nejen program, ale i ubytování. V průběhu celého pobytu 

se pořizovaly fotky, které byly zpracovány a celý komplet fotografií uložen na 

internetovém úložišti. Pokud mají rodiče táborníků zájem a nemají adresu úložiště, 

mohou se kontaktovat na Ondřeje Jasníka. Poděkování patří všem vedoucím tábora - 

Lumírovi, Ondrovi, Frantovi, Honzovi, Romanovi a Tomášovi, který na památku zajistil 

krásné trika s logem. Poděkování patří i ostatním, kteří nám pomohli materiálně. 

Připravované události: 

 24.11.2018 v 18 hodin se koná výroční Valná hromada SDH Zlatníky v kulturním 

domě. Součástí Valné hromady je výběr členských příspěvků. 

 12.01.2019 pořádáme tradiční Hasičský ples. 

 27.01.2019 od 14 hodin se uskuteční „Dětský karneval“. 

 

TJ SOKOL ZLATNÍKY  

TJ Sokol Zlatníky uspořádal v červenci tradiční turnaj mužů v kopané za účasti dvou 

družstev domácích Zlatník, družstva Zlatník ze Slovenska a Litultovic. Momentky z turnaje 

natáčela Česká televize a v těchto dnech uvedla v televizi pod názvem „Náš venkov“. 

Turnaj měl kvalitní úroveň, diváci se dobře bavili. Zvítězilo družstvo Litultovic. 

V srpnu začaly fotbalové soutěže pro naše žáky a muže. Obě mužstva hrály se střídavými 

úspěchy. Muži se umístili ve středu tabulky na 8. místě, žáci obsadili 7. příčku. Tréninky 

žáků budou probíhat v ZŠ Stěbořice, muži budou od ledna trénovat v hale v Litultovicích. 

Jarní soutěže mužů i žáků začnou v březnu. 

Další připravované akce: 

 26.12.2018 od 9 hodin proběhne v sále kulturního domu tradiční „Vánoční turnaj 

ve stolním tenise“ mužů a dorostu.  

 27.12.2018 od 9 hodin tradiční „Vánoční turnaj ve stolním tenise“ žáků, rovněž 

v Kulturním domě ve Zlatníkách. 

 09.02.2019 pořádáme tradiční „Sokolský ples“. 

 

 

OBECNÍ ÚŘAD, SOKOLI, HASIČI I ČTYŘLÍSTEK PŘEJÍ SPOKOJENÉ, LÁSKOU A 

POROZUMĚNÍM NAPLNĚNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY, BOŽÍ POŽEHNÁNÍ, HODNĚ 

ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A ÚSPĚCHŮ V ROCE 2019. 


