INFORMAČNÍ NOVINY VYDÁVANÉ OBECNÍM ÚŘADEM VE ZLATNÍKÁCH

LISTOPAD 2020
Vážení spoluobčané,
v době vydání předešlého okénka jsme se zmítali v boji s novou, do té doby
neznámou, pandemií COVID-19. Nechtěl jsem věřit tomu, že situace s touto koronavirovou
infekcí bude po půl roce ještě horší. Všichni jsme nuceni zatnout zuby a přečkat tuto
protivnou dobu. Děkuji za Vaši trpělivost a ukázněnost.
Každopádně, dění v obci se nezastavilo a koncem května nějaký lump či lumpové výkopy
v asfaltu opakovaně poškodili komunikaci ze Zlatník na Svatou Annu. Chtěl bych se důrazně
ohradit proti této formě upozorňování na nějaký stav či nespokojenost. Situace se zvyšující
se dopravou v této lokalitě nám byla známa a byla plánována další opatření na zklidnění
provozu. Již v minulosti zastupitelstvo iniciovalo posunutí začátku a konce obce tak, aby
motoristé s vjezdem do obce zpomalili. Avšak, pro některé jedince značky nic neznamenají.
Proto zastupitelstvo přijalo už v roce 2013 usnesení o zřízení zákazu vjezdu všech motorových
vozidel, kromě zemědělské techniky, v úseku od Zlatník po odbočku k Lukášovému mlýnu u
Sv. Anny (obousměrně). Dodatkovou tabuli „kromě zemědělské techniky“ si v té době
vymínily dotčené orgány, které povolují tyto výjimky. Zastupitelstvo žádalo ještě vydávání
individuálních výjimek, toto ale nebylo úřady schváleno. Zákazové značky byly umístěny
v roce 2014, avšak ze strany od Sv. Anny byla hned druhý den značka zcizena. Proto byla po
dohodě odstraněna i druhá značka. Po incidentu z konce května letošního roku bylo na
červnovém zasedání projednáno a schváleno obnovení umístění značek a tím i zákazu vjezdu.
Nutno k tomu říci, že bylo pouze dodrženo usnesení z roku 2013. V opačném případě by se
muselo žádat o zrušení zákazu Policii ČR, odbor dopravy MMO a odbor majetku MMO.
Dodatečně však byla změněna dodatková tabulka na „Mimo dopravní obsluhu“, tudíž nemusí
mít obavy např. vlastníci a nájemci pozemků vjet do zákazu za účelem obhospodařování
pozemků nebo myslivci do svěřených revírů. Není dáno, že tento stav bude trvalý. Uvidíme,
jak se opatření osvědčí. Nicméně, určitě přispěje k bezpečnosti na ulici Mošovec.
Celkově se snažíme o větší bezpečnost v naší obci. Požádali jsme Městskou policii Opava o
pravidelné měření rychlosti na ulici 6. května. Provoz v naší obci je i s uzavírkami v Opavě stále
větší a jezdí se zde rychle.
Další bezpečnostní opatření bylo vybudováno při výjezdu z areálu TJ Sokol na ulici Na Louky.
Jsou zde umístěny zábrany tak, aby především děti jedoucí z hřiště nemohly vjet přímo na
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ulici, kde může zrovna projíždět auto. Musí projet šikanou, zpomalit a případně zpozorují
projíždějící vozidlo.
Ve hře je i řešení zpomalení průjezdu hlavní křižovatkou (Stěbořice-Milostovice-Jaktař), avšak
zde jsme teprve na začátku, zjišťují se možnosti.
Dne 5.8.2020 jsem obdržel rezignaci na mandát zastupitele obce od pana Miroslava Hříbka.
Vzhledem k tomu, že kandidoval jako nezávislý kandidát a nemá náhradníka na mandát
zastupitele, zůstane mandát uprázdněn do konce funkčního období zastupitelstva obce.
Tímto má od tohoto data zastupitelstvo MČ Zlatníky 6 členů.
V září jsme začali s avizovaným monitoringem dešťové kanalizace na ulici Mošovec
(částečně 6. května). Bohužel, zjišťujeme závady. Nacházíme skryté (zaasfaltované) šachty i
propady, které musíme opravit. Postupně budeme procházet další ulice.
V této chvíli máme hotovou projektovou dokumentaci na rekonstrukci bývalé hospody,
kulturního domu a obchodu, kde bude umístěn i nový obecní úřad a budeme žádat o stavební
povolení. Souběžně probíhají jednání o dofinancování celé akce.
Připravena je také projektová dokumentace k vybudování bezdrátového místního
informačního systému (nový rozhlas) v rámci „Protipovodňového opatření statutárního
města Opavy“ k podání žádosti o dotaci. Tuto akci vyřizuje, i za ostatní městské části,
statutární město Opava a je pravděpodobné, že bychom se v příštím roce mohli dočkat
realizace tohoto projektu. Do té doby opět vyzývám ty, kteří chtějí mít informace týkající se
dění v obci, zaregistrujte se, prosím, k zasílání aktualit mailem. Myslím, že téměř v každé
domácnosti má někdo možnost přijímat maily a informovat ostatní, kteří ho nemají.
S potěšením, že Vám není lhostejné, co se kolem nás děje, bych chtěl vyzdvihnout odvážný
čin našeho občana. Sem tam se na našem katastru vyskytne černá skládka. Pachatele jedné
z nich odhalil pan Petr Holuša, když zpozoroval podezřelé auto s vozíkem naloženým
odpadem ze stavby jedoucí do Důlek. Vzepřel se několika chlapům a bránil odjezdu z místa
činu. Sice se jim podařilo uniknout, ale byla přivolána Městská policie, která incident řeší (je
známa SPZ vozidla i podoba pachatelů). Děkuji panu Holušovi za všímavost a projevenou
odvahu. Jen více takových počinů…
Bohužel, letos díky pandemii se neuskuteční tradiční pečení perníčků. Určitě ale pozveme
do Zlatník Mikuláše s andělem a čerty. Tentokrát ne do kulturního domu, ale po staru budou
chodit do domovů tam, kde bydlí děti do 14 let (včetně). Nebudou zpovídat děti, jak moc
zlobily, nedojde k žádnému osobnímu kontaktu. Půjdou pouze ke dveřím hlavního vchodu,
kde zanechají balíček. Prosíme rodiče, aby si hlídali jejich příchod a nasměrovali děti do oken.
Chodit budou v době od 18 do 19 hodin.
Moc si přeji, ať s vydáním dalšího okénka budeme moct konstatovat, že jsme druhou vlnu
pandemie zvládli a s jarním obdobím nebude tak zákeřná a postupně bude ztrácet na své
intenzitě.
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Přeji všem sílu a úsměv v těchto nelehkých dnech, krásné prožití vánočních svátků a v novém
roce štěstí, zdraví a Boží požehnání.
Martin Šoltis, starosta obce
Nově narození zlatničtí občánci (od posledního vydání okénka):
- Sabina Slaná
- Natálie Schinzelová
Přejeme hodně štěstí a zdraví.
TJ SOKOL ZLATNÍKY
Jak jistě víte, jarní část fotbalové soutěže byla ukončena díky nařízení vlády ČR. V měsíci
červnu jsme uspořádali II. ročník turnaje v nohejbalu dvojic. Turnaj vyhrála dvojice David
Holuša, Petr Řehulka. V srpnu byly zahájeny fotbalové soutěže, které však hned v říjnu byly
předčasně ukončeny v důsledku pandemie. Našim mužům se dařilo a skončili na druhém
místě se ziskem 18 bodů. Mají ztrátu pouze jeden bod na první Jindřichov a k tomu ještě zápas
k dobru. Na jaře budeme již potřetí hrát o postup do I. A třídy. Poprvé jsme hráli o postup
jako nováčci v sezoně 2002/2003, podruhé v sezoně 2006/2007 a nyní. Naši žáci skončili
v předčasně ukončené sezoně na čtvrtém místě. Během letních měsíců jsme upravovali hřiště
a šatny, v tomto jsme pokračovali i po ukončení sezony. V zimních měsících máme v plánu
opravit interiér šatny hostů.
O Vánocích budeme pořádat v sále kulturního domu tradiční turnaj ve stolním tenise.
V měsíci únoru budeme pořádat tradiční sokolský ples.
V letních měsících bude Sokol Zlatníky slavit 50 let od založení Sokola ve Zlatníkách.
Josef Uvíra, předseda TJ
Připravované akce:
26.12.2020 od 9 hodin „Vánoční turnaj ve stolním tenise“ mužů a dorostu.
27.12.2020 od 9 hodin tradiční „Vánoční turnaj ve stolním tenise“ žáků
06.02.2021 pořádáme tradiční „Sokolský ples“.
Léto 2021 oslavy 50 let od založení Sokola.
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Nepříznivá epidemiologická situace a trvání krizových opatření vlády ČR proti COVID-19
nám všem znemožňuje, nebo přinejmenším znepříjemňuje běžný chod každého z nás. Není
tomu tak ani v činnosti sboru. Z důvodu povinnosti nařízení vlády ohledně dodržování
bezpečnostních opatření se zrušila podzimní kola hry Plamen u žáků a dorostu a další
plánované akce.
I v této nepříznivé době jsme pracovali a plnili stanovené cíle. V měsíci květnu jsme
uskutečnili 3 mládežnické brigády na zkrášlení a zvelebení obce. Uklidili jsme okolí kapličky,
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očistili a natřeli oplocení, autobusovou zastávku a lavičky. Od 5. do 11. července jsme
zrealizovali pro děti a mládež letní tábor, který se konal v Kamence u Oder. Akce se vydařila,
dětem se natáčení a dabování filmů velmi líbilo a nenarušila ji ani návštěva krajské hygienické
stanice. V srpnu jsme začali s trénováním požárních útoků a štafet. Podařilo se nám založit
družstvo dorostu z řad našich starších žáků. Doufáme, že vydrží co nejdéle a budou přínosem
do budoucna. Hned na první pohárové soutěži v Dolních Životicích jsme s dorostem slavili 3.
místo. V září byla zahájena Mladecká liga požárního útoku v kategorii žáků. Po podzimním
kole figurujeme v polovině tabulky. Další soutěže jsme bohužel nemohli absolvovat kvůli již
zmíněnému ukončení.
Před Vánocemi plánujeme 2. ročník pobytu na horách, ale nevíme, jestli se budou krizové
opatření uvolňovat. Totéž platí o hasičském plesu 9.1.2021.
Jménem dobrovolných hasičů bych Vám chtěl popřát pevné zdraví a pohodové Vánoce.
Tomáš Pavlíček, jednatel SDH
Nejbližší plánované akce:
 18.12. - 20.12.2020
- uspořádání 2. ročníku „Po stopách Yettiho“
 09.01.2021
- uspořádání tradičního hasičského plesu
JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
V červnu tohoto roku jsme uskutečnili námětové cvičení na téma „dálková doprava vody při
požáru lesa“ ve spolupráci jednotek SDH Zlatníky, Slavkov a Jamnice. Cvičení bylo prospěšné
a určitě budeme s ostatními jednotkami spolupracovat i nadále.
Letošní vydatné deštivé dny prověřily náš potok. Zatímco okolní obce zápasily s vylitím toků,
v naší vesnici, hlavně díky nedávno provedené regulaci koryta, se voda udržela v korytu
potoka a nedošlo k žádným škodám.
Chtěli bychom ještě letos absolvovat školení dýchací techniky, pokud nám to situace dovolí.
Díky pandemii jsme museli zrušit cvičení na vodě i základy lezeckého cvičení.
Jan Vincker, velitel JSDH
SDRUŽENÍ OBČANŮ „ČTYŘLÍSTEK“
Letos v červnu došlo ve sdružení občanu Čtyřlístek ke změně. Stávajícího člena Karla
Šeděnku nahradil Ondřej Jasník. Karel s námi i nadále spolupracuje.
Vzhledem k současné situaci, kterou prožívají občané nejen ve Zlatníkách, nemohlo sdružení
občanů Čtyřlístek uspořádat v letošním roce tolik oblíbené akce. Přesto se nám podařilo
uspořádat ukončení prázdnin pro děti. Věříme, že si to všichni zúčastněni užili.
Současné plánování akcí je zatím bezpředmětné. Vánoční betlém bude rozsvícen v sobotu
28.11. bez účasti veřejnosti a občerstvení. O případných dalších akcích Vás budeme včas
informovat.
Přejeme Vám klidné prožití vánočních svátků, hlavně pevné zdraví a šťastné vykročení do
nového roku.
Karel, Roman, Michal, Ondra, Petr
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