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       INFORMAČNÍ NOVINY VYDÁVANÉ OBECNÍM ÚŘADEM VE ZLATNÍKÁCH 

                              LISTOPAD 2021 

   Vážení spoluobčané, 

s pozvolným příchodem zimního období přicházím s informacemi, co se za poslední půlrok v naší 

obci událo, a co nás čeká.  

   Konečně se rozjela rekonstrukce budov kulturního domu a bývalé hospody. Záměrně 

neuvádím i bývalý obchod, kde má být vybudováno nové sídlo obecního úřadu. Měli jsme slibně 

našlápnuto na rekonstrukci všech tří budov, včetně prostranství. Celá akce měla podle projektu 

vyjít na necelých 19 mil. Kč. Tuto sumu se podařilo obstarat a finančně pokrýt celou přestavbu. 

Bohužel, díky skokovému nárustu cen stavebního materiálu, se celá stavba velmi zásadně 

prodražila. Proto byla rekonstrukce rozdělena na etapy. V té první, která se již rozběhla, 

opravíme kulturní dům a hospodu. Budovy vybavíme novým nábytkem a zařízením. 

Rekonstrukce začala oficiálně 1.10.2021 a hotovo by mělo být 30.6.2022. Zhotovitelem 

rekonstrukce byla vybrána firma Grigar, s.r.o., která podala nejnižší nabídkovou cenu, ve výši 

14,2 miliónu Kč včetně DPH. Do konce roku ještě proběhne výběrové řízení na vybavení těchto 

budov, které je odhadnuto přibližně na 2,2 mil. Kč. Nebudeme na nic čekat a budeme se snažit 

zajistit další peníze, abychom mohli celé dílo dokončit. Avšak, v této chvíli nám schází na 

dokončení celého projektu bezmála 12 mil. Kč. Jsou možnosti, jak projekt „očesat“, ale 

minimálně budovy a prostranství před nimi bychom chtěli dokončit co nejdříve. 

   Jsem moc rád, že když je potřeba pro obec přiložit ruku k dílu, sejde se vždy dostatečný počet 

dobrovolníků, kteří obětují svůj volný čas a neváhají pomoci. Na vyklízení budov před 

rekonstrukcí se sešlo bezmála 20 brigádníků. Za pomoc jim moc děkuji. 

Děkuji i chlapům a chlapcům, kteří se v září zúčastnili natírání kaple sv. Anny, které jsme 

zorganizovali spolu s otcem Klementem. Děkuji manželům Vinckerovým, kteří převzali starost o 

svatou Annu a vzorně se o ni starají. Byly provedeny úpravy terénu navezením hlíny, navezeny 

nové kamínky do kaple i ohraničující kameny a obnoveny staré nátěry. Odborně jsme nechali 

prořezat lípy kolem kaple. 

Omlazující ořezy líp chceme postupně provádět i v obci. První, u točny MHD, je již ořezána.     

   Z kraje listopadu byly prostřednictvím neziskové organizace Sázíme stromy, z.ú. vysázeny nové 

třešně podél hlavní komunikace na Jaktař. Financování i řízení akce byla plně v jejich režii, obec 

doplatila jen zdvojení kůlů. Sázení prováděli dobrovolníci osloveni touto organizací. Na poslední 

chvíli však část z nich účast na sázení odřekla a nahradili je zlatničtí úderníci Jaroslav Čech 
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s Janem Vinckerem. Všem děkuji. Do budoucna chci s touto neziskovkou pokračovat ve 

spolupráci a využít co nejvíce jejich potenciál. 

   Chtěl bych dát ve známost poděkování došlé na obecní úřad od obyvatelky obce Mikulčice, 

které byly postiženy červnovým tornádem, za obětavou a dobrovolnou pomoc pana Milana 

Holého při likvidaci následků škod.  

  Bohužel, ani v letošním roce se neuskuteční tradiční pečení perníčků, tentokrát kvůli 

rekonstrukci kulturního domu. Určitě ale pozveme do Zlatník Mikuláše s andělem a čerty, kteří 

navštíví zlobivé i hodné děti v jejich domovech (týká se to dětí do 12 let včetně). Zatím ještě 

nevíme, kdy konečně uspořádáme setkání důchodců. Až bude hotový kulturní dům, termín 

určíme. V příštím roce uspořádáme Masopustní rej, ale bez pochování basy. Průvod zakončíme 

u obecního úřadu smažením vajíček. To vše za předpokladu příznivé epidemiologické situace. 

  Připomínám, že s koncem listopadu končí svoz biopopelnic. Ve Zlatníkách bude poslední svoz 

proveden v pátek 26.11.2021.    

  Přeji Vám za celé zastupitelstvo obce krásné adventní dny, pohodové prožití vánočních svátků 

a v novém roce štěstí, zdraví a Boží požehnání.          

               Martin Šoltis, starosta obce 

 

Nově narození zlatničtí občánci (od posledního vydání okénka): 

- Tea Jasníková 

- Malvína Böhmová 

- Tea Petříková      

Přejeme hodně štěstí a zdraví. 
 
 

Opustili nás navždy (od posledního vydání okénka): 

 Marie Mičková, rok nar. 1942 († 18.05.2021) 
 

Se zármutkem v srdcích vzpomínáme. 
 

 

TJ SOKOL ZLATNÍKY  
 

   Přes léto jsme nezaháleli a nechali natřít stožáry, zábrany, kabiny a dětské hřiště. Opravili jsme 

interiér šaten a hospody, střídačky, zapískovali hřiště a zatravnili terén před brankami.   

   V současné době nás nejvíce trápí, že nemáme družstvo žáků, ani dorostu. Pět žáků i pět 

dorostenců jsme uvolnili do Stěbořic. Je to poprvé po čtyřiceti letech, kdy nemáme žádné 

mládežnické družstvo. V červnu, po uvolnění protipandemických opatření, jsme konečně mohli 

začít, po osmi měsících, trénovat. Družstvo mužů postoupilo poprvé v historii, díky lepšímu 

koeficientu, do I. A třídy. V této prestižní soutěži hrajeme důstojnou roli a po podzimní části 

jsme s 10 body na 12. místě. Od ledna budeme trénovat v hale v Litultovicích. 
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   V prosinci chceme uspořádat turnaj v nohejbalu žáků ve stěbořické hale. Z důvodu 

rekonstrukce kulturního domu se neuskuteční turnaj ve stolním tenise mužů, turnaj žáků 

odehrajeme v klubovně na hřišti. Tradiční sokolský ples pořádáme 5.2.2022 v Kulturním domě 

v Milostovicích. V březnu se rozjedou fotbalové soutěže.  

   TJ Sokol Zlatníky Vám přeje krásné Vánoce a šťastný nový rok. 
 

     Josef Uvíra, předseda TJ 
 

 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ                   
     

   Od konce dubna, po rozvolnění covidové situace, jsme začali trénovat a připravovat se na 

okresní kolo hry Plamen a Mladeckou ligu v požárním útoku. V současnosti máme družstvo 

starších žáků a dorostu. Mladší žáci postupně přecházejí do vyšší kategorie a zatím nemáme 

náhradu. V Mladecké lize jsme se nemohli zúčastnit finále ve Služovicích. Celkově jsme tedy 

skončili na 7. místě ze 17 zúčastněných družstev. Jarní kolo okresní hry Plamen proběhlo v Opavě 

a Slavkově. Soutěžili jsme v kategorii družstev starších žáků a v kategorii dorostu v jednotlivcích. 

V žácích jsme se umístili uprostřed startovního pole a v dorostu - jednotlivcích dorostenky 

obsadily ve střední kategorii 4. a 10. místo. V kategorii starší 1., 2. a 4. místo, kde se Lucka a 

Monča Mičkovy přetahovaly o vítězství. Dorostenci ve střední kategorii skončili na 6., 9. a 10. 

místě a v mladší kategorii jsme vybojovali 1. místo. Do krajského kola postoupili Lucka Mičková 

a Kuba Pavlíček. V krajském kole, které se konalo na Tyršově stadionu v Opavě, skončila Lucka 

na 3. místě a Kuba na 2. místě. Všem moc děkujeme za reprezentaci naší obce. 

   Tradiční letní tábor se uskutečnil v Kamence u Oder. Tématem byly letní olympijské hry, při 

kterých děti prokazovaly své dovednosti a sportovního ducha. 

   V červenci se nám po dlouhém jednání podařilo koupit pozemek za hřištěm vedle čističky 

odpadních vod. Do budoucna zde plánujeme vybudovat tréninkové centrum pro děti a mládež. 

Tímto chci poděkovat všem, kteří pomohli k úspěšné realizaci, zejména obecnímu úřadu, panu 

Jaroslavu Čechovi a panu Jaroslavu Klimešovi. 

   První akcí po prázdninách byla pohárová soutěž v Dolních Životicích, kde jsme na netradiční 

trati skončili na 5. místě. Dále jsme se zúčastnili dvou soutěží Mladecké ligy v Sosnové a v Dolních 

Životicích. Podzimní okrskové kolo žáků hry Plamen proběhlo 2.10.2021 ve Štítině. V kategorii 

starších žáku jsme skončili na 1. - 2. místě. V říjnu jsme se také zúčastnili podzimního okresního 

kola dorostu hry Plamen ve Svobodě v kategorii jednotlivců. 

   Před Vánocemi od 17. do 19.12.2021 plánujeme 2. ročník pobytu na horách „Po stopách 

Yettiho“. Loňské soustředění jsme museli zrušit, ale letos doufáme, že si spolu užijeme sněhové 

nadílky a krásy hor. 

   Jménem dobrovolných hasičů bych Vám chtěl popřát pevné zdraví, pohodovou adventní dobu 

a krásné Vánoce.           

Tomáš Pavlíček, jednatel SDH 
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JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ                

   Jednotka se pravidelně schází jednou za čtvrt roku, kde se provádí kontrola hasičské techniky 

tak, aby byla připravena k případnému zásahu. Při květnových přívalových deštích jsme dva dny 

uklízeli naplavené bahno v obci. V květnu jsme byli povoláni ke dvěma dalším zásahům. Do 

budovy bývalé Rolnické záložny (u pivovaru), kde jsme za pomocí dýchací techniky čerpali vodu 

ze sklepů a do Nového Dvora, kde hrozilo protržení hráze přehrady. Jednotka na místě pomáhala 

s  vyčištěním výpustě od bahna a prováděla technickou pomoc při sestavení velkoobjemového 

čerpadla Sigma, které odčerpávalo vodu z přehrady. Zajišťovali jsme i monitoring hladiny potoka 

Velká, kvůli případnému vylití z koryta. Po vypuštění přehrady naši hasiči pomáhali s výlovem 

ryb. 

V září jsme se zúčastnili 17. ročníku soutěže O putovní pohár primátora města Opavy  v Suchých 

Lazcích, kde jsme obsadili sedmé místo. 19.9.2021 jednotka nastoupila před hasičskou zbrojnici 

k uctění památky zemřelých hasičů v Koryčanech minutou ticha. V říjnu  proběhla v Raduni 

praktická odborná příprava strojníků jednotek SDH obcí. Zkouška našich čerpadel proběhla v 

pořádku. Děkuji všem členům jednotky za zodpovědný přístup k zásahům a strojníkům za 

vzornou údržbu techniky. Do konce roku ještě plánujeme cvičení jednotky, pokud nám to 

aktuální situace dovolí. 

      Jan Vincker, velitel JSDH 

 

SDRUŽENÍ OBČANŮ „ČTYŘLÍSTEK“ 
 

   Uspořádali jsme v kulturním domě již třetí ročník Guláš Festu. Šest soutěžních týmu nabídlo 

různé druhy gulášů, na kterých si každý jistě pochutnal. Týden nato Čtyřlístek zajistil 

občerstvení pro účastníky Obecní slavnosti. Pochutnat jste si mohli na pečených makrelách, 

klobásách, játře na topince a výborných palačinkách. Za sebou máme tradiční Rybí hody, v říjnu 

jsme nově uspořádali ve spolupráci s hospodou na hřišti Drakiádu a Halloween, který byl 

zakončen lampionovým průvodem. K vidění byli nádherní draci a krásné vyřezávané dýně. 

Zabavily se nejen děti, ale i dospělí. Akce měly výborný ohlas, děkujeme všem účastníkům za 

jejich podporu. 

   V sobotu 27.11.2021 v 16 hodin proběhne rozsvícení betlému a vánočního stromu. Na tuto 

akci je připraveno pohoštění (punč, čaj, klobásy i něco ostřejšího). Dále bychom chtěli 

uspořádat Olšičkovou šou zakončenou ohňostrojem. O termínu této akce Vás budeme včas 

informovat. Doufáme, že protipandemická opatření nám tyto plány nezhatí. 

Tradiční ples Čtyřlístku nebudeme, vzhledem k probíhající rekonstrukci místního kulturního 

domu, v roce 2022 pořádat. 

  Všem občanům přejeme krásné prožití svátků vánočních a hodně zdraví v novém roce. 

Roman, Michal, Ondra, Petr 


