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Vážení spoluobčané, lázeňští hosté,
chceme navázat na tradice našich obcí a na závěr roku Vám předkládáme toto další číslo Zpravodaje obcí Slatinice
a Lípy. Jsme právě v polovině volebního období a je tedy čas bilancovat.
Myslíme si, že počáteční spory a neshody uvnitř zastupitelstva jsou již konečně zažehnány, a že nic tedy nebrání
společné cestě zastupitelstva za rozvojem obou našich obcí. Je zřejmé, že za uplynulý rok nebylo možné dokončit vše, co
bylo často i mnoho let restem obce, ale nezaujatý občan ocení, že za námi přece jen něco pozitivního zůstává. Podrobněji
se výstavbou v obci zabývá další článek našeho Zpravodaje.
Pokud jde o finanční situaci obce, podařilo se nám uhradit většinu závazků z minulých let (cca 5 mil.Kč), což také
přispělo k celkovému zklidnění atmosféry mezi věřiteli a obcí. Samozřejmě, že úvěry na velké akce, jako např. na výstavbu
kanalizace, ČOV a bytový dům, jsou a budou dále spláceny. Dále jsou průběžně hrazeny dlouhodobé závazky vůči ZD
Senice a Ing.Mišákovi.
Do dalších roků neplánujeme žádné vzdušné zámky, chceme zůstat nohama na zemi a postupně dokončit vše, co je
pro chod obce a spokojený život našich občanů potřebné. Myslíme i na výstavbu v obci, na zlepšování životního prostředí a
na to, jak ze Slatinic vytvořit skutečně malebnou lázeňskou obec a k tomu budeme potřebovat co největší podporu Vás
všech.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem členům rady, zastupitelům, pracovníkům obecního úřadu i dalším
externím spolupracovníkům a všem občanům za jejich práci, kterou odvedli v uplynulém roce pro naši obec.
Závěrem přeji všem občanům krásné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, spokojenosti a lásky
za Radu obce Slatinice:
Jiří Ambros - starosta
Výstavba v obci
Jako každým rokem, tak i letos, probíhala v obci Slatinice i v její místní části Lípy intenzivní stavební činnost.
Tato činnost byla zaměřena mimo běžné údržby majetku obce, zejména na dokončení rozestavěných staveb z let minulých,
na novou výstavbu a v nemalém rozsahu též na přípravu stavebních akcí plánovaných na další léta, případně na další
volební období.
Z prací, na které jsme navázali z předcházejícího období, bych se rád zmínil alespoň o těch, které podstatně
změnily vzhled části naší obce, nebo měly pozitivní dopad na provoz či životní prostředí.
Nové sídlo obecního úřadu
Jako první stojí za zmínku Lichtenštejnský dvůr. Jedná se o rozsáhlou a finančně nákladnou akci, která byla
započata cca před 8 lety. V letošním roce bylo zprovozněno sociální zařízení, byl vydlážděn vestibul, dokončeny podlahy
v kancelářských místnostech a rovněž byla dokončena elektroinstalace včetně závěrečného vymalování. V půdním
prostoru byla vyčleněna menší místnost pro nezbytný archiv písemností. Dokončen byl rovněž přístupový chodník z jižní
strany s vloženými schody a ze strany severní pak chodník jako mírná rampa s možností přístupu imobilních osob.
V současné době jsou již kanceláře obecního úřadu do těchto
nově upravených prostor přemístěny a od listopadu se zde
úřaduje. Kanceláře byly vybaveny starším, použitým nábytkem,
jehož část byla odkoupena za symbolickou cenu od bývalé
Chmelařské pojišťovny a část věnovala obci firma John Crane
Lutín. Obec na provedení prací a služeb na této budově uvolnila
v tomto roce částku cca 750 000 Kč.
V dalších letech bude nutno ještě dokončit zasedací
místnost a navazující zázemí, které tvoří samostatné sociální
zařízení a kuchyňka. Tato část má, mimo propojení s vestibulem,
samostatný vstup a proto ji bude možno využívat mimo potřeby
obecního úřadu též k různým jiným příležitostem.
Úprava okolí pramenů Sv.Vít, Sv.Václav a čekárna autobusové zastávky
V letošním roce byly dokončeny tři stavby, které
byly zahájeny již v roce 2003. Jsou to úpravy okolí
pramenů Sv. Vít, Sv. Václav a čekárna autobusové
zastávky na návsi obce Slatinice. Dokončení těchto
staveb zcela určitě přispělo k estetickému zlepšení
místa, ve kterém se nacházejí. Stavební práce na
úpravách pramenů si vyžádaly mimo finančních
nákladů mnoho pracovního úsilí, zejména pak Sv.
Václav, kde jsme se potýkali nejen s intenzivním
vyvěráním minerální vody ze svahu pod silnicí, ale i se skalním masivem, který zasahoval do sníženého prostoru pramene.

Ke zlepšení prostředí na návsi v části před lázněmi zcela jistě přispěla i
dokončená stavba nové čekárny autobusové zastávky v místě, kde stál
stánek poštovní novinové služby. Do objektu byly zakomponovány dvě
veřejné telefonní stanice, což umožnilo odstranit obě stávající telefonní
budky před vstupem do lázní, které zde rušily výhled do lázeňského parku a
působily rušivým negativním dojmem.
Na objekt čekárny navazuje venkovní zděná lavice s dlážděnou plochou, do
které byla vsazena kruhová plastová nádrž jako budoucí fontánka.
Dláždění ploch kolem čekárny předcházelo jejich odkanalizování, zbudován
byl nový chodník před domem č.6, jeho propojení s okolím čekárny a
obnovena část nefunkční dešťové kanalizace.
Mateřská škola
V období letních prázdnin byla v přízemní učebně, kuchyňských místnostech a kanceláři vedoucí školní jídelny
vyměněna rozpadající se dřevěná okna za okna plastová, opatřená sítěmi proti hmyzu a další drobné úpravy. (Celkové
náklady cca 120 tis.Kč).
V závěru letošního roku se ještě podařilo přepojit poslední obecní budovu - mateřskou školu na splaškovou
kanalizaci. Stávající jímka na vyvážení u školky byla vyřazena z provozu a splaškové vody napojeny prostřednictvím nové
přípojky do splaškové kanalizace. Současně s touto akcí bylo vytvořeno připojovací místo – revizní šachta pro připojení
domu č. 248.
Rozšíření inženýrských sítí
Z větších stavebních akcí ve Slatinicích nelze opomenout práce umožňující budoucí napojení myslivecké chaty
Lumpík na splaškovou kanalizaci. Byla položena kanalizační větev o celkové délce téměř 300 m. Současně byly na hlavní
trase osazeny odbočky pro připojení zahradních domků situovaných podél příjezdové komunikace k myslivecké chatě.
Toto řešení umožní MS Slatinice započít s úpravami sociálního zařízení a kuchyně tak, aby vyhovovaly dnešním
náročnějším předpisům.
V ulici zvané Loučka byla prodloužena stoka splaškové kanalizace podél řadových domů a dokončeno jejich
připojení. V tomto případě šlo o velmi náročnou a svým způsobem i nebezpečnou práci, neboť potrubí bylo nutno uložit ve
značné hloubce (cca 3 m), s ohledem na osazení stávajících domů řadové zástavby.
Obě tyto akce jsme realizovali svépomocí a celkově investovaná částka 125 tis. Kč je několikanásobně nižší, než
kdybychom je prováděli dodavatelsky.
V ulici zvané Cikánka byly rozšířeny inženýrské sítě před novými stavebními parcelami. Byl zde položen
distribuční kabel NN, rozvodné potrubí obecního vodovodu a potrubí dešťové a splaškové kanalizace. Na jedné z parcel je
již postaven nový rodinný dům, pro stavbu domů na ostatních parcelách připravuje investor projektovou dokumentaci
s cílem zahájení výstavby v příštím roce.
V podnikatelské lokalitě, která byla výstavbou komunikace, vodovodu, kanalizace a distribuční sítě připravena
v minulém roce, bylo provedeno napojení zámečnické dílny na kanalizaci, vodovod a el.síť NN. Ve spolupráci
s Rozvodnými závody Přerov byla pro stávající i výhledovou část podnikatelské lokality zajištěna výstavba nové
trafostanice na obecním pozemku poblíž objektu drůbežárny.
Hasičská zbrojnice Lípy
V obci Lípy byla v posledním čtvrtletí r.2004 realizována 1. etapa úpravy
Hasičské zbrojnice, která je současně jediným kulturním centrem v této
obci. Byla vyměněna stará dřevěná okna za plastová, osazeny nové
vstupní dveře, zcela rekonstruováno sociální zařízení v přízemí a
modernizována kuchyňka v 1. patře. Do objektu byl zaveden zemní plyn.
V celé budově bylo instalováno nové teplovodní ústřední vytápění,
rozvody teplé a studené vody. Součástí oprav byla rovněž oprava větší
části elektroinstalace včetně rozvaděče a osvětlovacích těles, vyměněna
část podlahových krytin a provedeny další drobné úpravy.
Na tuto akci byla získána dotace z programu LEADER ČR vyhlášeným
Ministerstvem zemědělství ČR. Náklady na stavební úpravy včetně
nového vybavení kuchyňky dosáhly výše cca 715 000 Kč, přičemž
436 000 Kč obdržela obec jako dotaci.
Do budoucna počítáme s dokončením úprav týkajících se vnějšího vzhledu budovy, jako je oprava vrat, fasády vč. jejího
barevného řešení.

Vsakovací pás
V reakci na záplavy, které nás v letošním roce postihly, se nám podařilo ještě v závěru měsíce října realizovat
první z opatření, která by do budoucna měla zabránit splachům ornice a předcházet tak možným škodám. Podél cesty za
lázeňským lesem byla provedena výsadba tzv. „vsakovacího pásu“ (809 keřů a 111 stromů) nákladem 121.267 Kč, přičemž
dotace od Agentury ochrany přírody a krajiny činila 114.267 Kč. Uvedený pás nás jistě neochrání před ničivými následky
přívalových dešťů, ale je prvním opatřením k nápravě nesprávných zásahů člověka do přírody.
Citelnou pomocí při odstraňování následků červnových záplav byla i pomoc Krajského úřadu Olomouckého kraje,
od kterého jsme obdrželi dotaci ve výši 200 tis.Kč. Tyto prostředky byly určeny výhradně na úhradu nákladů spojených
s likvidací škod.
A jaké stavební akce obec připravuje pro příští období?
Kostel ve Slatinicích
Již delší dobu se hovoří o potřebě opravy našeho kostela. Obec proto ve spolupráci s farností zajišťuje projekt
rozsáhlejší opravy kostela pro realizaci v příštích letech. Počítá se s obnovením střešní krytiny v celém rozsahu včetně
střešních klempířských prvků. Provedeným mykologickým průzkumem bylo zjištěno napadení a narušení trámoví
konstrukce krovu a proto bude nutno opravit, případně vyměnit vadné trámy a to včetně části bednění pod krytinou u římsy.
Uvažuje se rovněž o opravě venkovní omítky. Nevyhovující je rovněž vnitřní elektroinstalace. Zvažuje se též možnost
vybudování sociálního zařízení /WC/ ve volném prostoru sakristie.
Vzhledem k tomu, že náš kostel je chráněn památkovým úřadem, budeme při zpracování projektu úprav
spolupracovat s touto institucí tak, aby navržené zásahy do objektu kostela byly provedeny citlivě a splňovaly požadavky
na chráněnou památku.
Se zahájením realizace se počítá v příštím roce s tím, že investorem bude farnost, přičemž i my se budeme snažit
získat finanční prostředky na tyto opravy. V úvodní fázi obec převzala úkol zajistit projekt opravy až po stavební povolení.
Rozsah realizovaných oprav v příštím roce bude přímo závislý na poměru cenové kalkulace, kterou si opravy
vyžádají a na množství získaných finančních prostředků. V každém případě by bylo třeba zajistit minimálně opravy
konstrukce krovu včetně obnovy krytiny, aby se dalším zatékáním již situace nezhoršovala.
Kanalizace Lípy
Další připravovanou akcí, významnou a to nejen svým rozsahem, je vybudování kanalizace v části obce Lípy. Pro
tuto stavbu byl zpracován projekt, podařilo se vyřídit stavební povolení, proběhlo úspěšné výběrové řízení na dodavatele
stavby a stále očekáváme kladné vyjádření k naší žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Zahájení této akce
je vázáno na poskytnutí výše uvedené dotace ve výši 80 % z celkové částky 26 mil.Kč.
Oprava chodníků v hlavní lázeňské ulici
Připravuje se rovněž oprava chodníků v hlavní lázeňské ulici tak, aby mohly být zprovozněny vnitřní lázeňské
okruhy pro pěší. Při této opravě hodlá obec současně dokončit přeložku vzdušného vedení ze střešníků rodinných domů
v této ulici uložením zemního kabelu do výkopu v místě opravovaného chodníku. Při řadové zástavbě na východní straně
bude rovněž vyčištěno, případně z části obnoveno potrubí dešťové kanalizace, které je uloženo na rozhraní chodníku a
zeleně.
Na tuto akci je již zajištěna projektová dokumentace a byl osloven dodavatel stavebních prací. V předstihu bude
nutné dokončit napojení dotčených domů na splaškovou kanalizaci.
Příprava území pro výstavbu rodinných domů v lokalitě „U stadionu“
S přibývajícím zájmem o výstavbu rodinných domů se obec intenzivněji věnuje přípravě lokalit pro jejich
výstavbu. Schváleným územním plánem je mimo jiné určena pro výstavbu rodinných domů lokalita severně a východně od
fotbalového hřiště. Pro toto území zajistila obec vypracování podrobného zastavovacího plánu, dle kterého by zde mohlo
vyrůst asi 50 rodinných domů.
Aby zde vznikly stavební pozemky, je bezpodmínečně nutná přeparcelace zájmové plochy a na vyčleněných
veřejných plochách vybudovat technickou infrastrukturu /komunikace, kanalizaci, vodovod, síť NN a pod/. Pozemky
v lokalitě jsou převážně v držení soukromých vlastníků a je třeba, aby s tímto postupem všichni vlastníci souhlasili, neboť
bez tohoto kroku nemůže obec požádat o územní rozhodnutí na výstavbu inženýrských sítí a tím nelze zahájit výstavbu
jediného rodinného domu. Situace je komplikovaná ještě tím, že na některých pozemcích jsou postaveny cizí stavby (seník,
kůlna, vedení VN, plynová regulační stanice a plynovod) a dohoda musí být uskutečněna i s těmito vlastníky.
Obec již s tímto záměrem a možným postupem směřujícím k vytvoření stavebních míst vlastníky pozemků a
staveb seznámila. I když většina vlastníků s návrhem souhlasí, nebyl získán souhlas všech a pokud se jejich názor nezmění,
bude muset obec hledat jiné lokality, kde nebude situace tak složitá.

Kalová pole u ČOV
Čistírna odpadních vod, která je v naší obci v provozu již od roku 2000 spolu se splaškovou kanalizací je zcela
určitě velkým přínosem pro zlepšení životního prostředí a současně brání prosakování odpadních vod do vod podzemních.
Při stavbě však nebyla realizována kalová koncovka, což při provozování přináší problémy spočívající s likvidací tekutých
kalů, kterých čistírna produkuje cca 125 m3 za jeden měsíc. Kaly se v tekutém stavu vypouští do laguny a po odtoku a
odpaření vody se kal promíchá se zeminou. Tento způsob likvidace však není zcela v souladu s předpisy o likvidaci kalů
z čistíren a proto byl předchozím vedením obce zajištěn projekt na výstavbu kalových polí. Finanční náklady na realizaci
stavby dle tohoto projektu představují v dnešních cenových relacích cca 1,2 – 1,5 mil.Kč.
V současné době se však od tohoto způsobu likvidace kalů upouští vzhledem k vysokým investičním nákladům a
přistupuje se k řešení pomocí mobilních dvouplášťových kontejnerů. Obec proto připravuje toto nové řešení, které bude
min. o 1 mil. Kč. levnější než původní řešení. Projektová dokumentace i stavební povolení na tuto variantu jsou již
zajištěny a s realizací se počítá v příštím roce.
Ostatní drobné akce
Přístupový chodník ke stadionu od Slatinek, Líp a Třebčína.
Uvažuje se o zřízení nové lávky přes potok Slatinka s přístupem z komunikace probíhající podél tréninkového
hřiště a dále chodníkem podél potoka s návazností na již vybudovaný chodník končící před zástavbou rodinných domů na
jižní straně hřiště.
Kanalizační přípojky na splaškovou kanalizaci.
Bude pokračováno ve zřizování dalších kanalizačních stok tak, aby bylo možné napojit všechny budovy v obci na
splaškovou kanalizaci. V rámci tohoto záměru připravujeme také zbudování revizní a připojovací šachty, která umožní
napojit byty a sociální zařízení v objektu firmy MALITAS s.r.o.
Dlažba dvora domu č. 14 – PRAŽÍRNA.
Mnozí z vás si jistě všimli většího množství betonové dlažby na paletách před domem č. 14, kde ještě před
nedávnem sídlil obecní úřad a v duchu se ptá, co je to za dlažbu, komu patří a kde asi bude položena?
Vysvětlení je následující: dlažba patří obci, která musí v souladu s dřívější dohodou s vlastníky domu č. 14 tuto
dlažbu položit na plochu jejich dvora. Původní kamenná dlažba, která se zde nacházela, byla použita obcí k zadláždění
ploch v areálu Lichtenštejnského dvora.
Dlažba ve dvoře domu č. 14 bude položena v průběhu příštího roku. Před samotnou realizací musíme ještě
vybudovat novou kanalizaci pro odvedení dešťových vod.
Na závěr chci podotknout, že si plně uvědomujeme, že některé z výše uvedených akcí se nesetkají s kladným
ohlasem u všech spoluobčanů, ale hlavním cílem zůstává plnit nejdůležitější úkoly ku prospěchu obou našich obcí.
Hezké vánoční svátky přeje Karel Slezák
Upozornění obecního úřadu
Topná sezóna je v plném proudu a z komínů jednotlivých obydlí stoupá kouř …Celkem romantická podívaná,
dokud Vás přes nos „nepraští“ pronikavý zápach. Možná, že právě z toho Vašeho komína vesele unikají látky podobné
nebezpečným bojovým plynům! V tomto článku se dozvíte, co byste do kamen či kotle neměli dávat, nechcete-li sobě,
svým dětem či sousedům otravovat život.
Myšlenka, že se zbavíme odpadu tak, že ho prostě spálíme v kamnech je jistě lákavá. Ušetříme si tak cestu do
sběrného dvora a navíc se ještě trochu zahřejeme. Pokud se tak chystáte učinit, zamyslete se, prosím, nad následujícími
řádky. Při spalování v kamnech či na zahradě může vznikat mnohem více nebezpečných látek než v průměrné spalovně
(čímž se ovšem spaloven nechceme zastávat). Hlavní příčiny jsou dvě: teploty, při nichž hoření probíhá, jsou nízké a palivo
je jen slabě okysličováno. Výsledkem je nedokonalé hoření.
Spalujete-li v kamnech odpad, uniká z vašeho komínu
čpavek, fenoly, kyanidy, dehet...
Tyto látky nepříjemně zapáchají, dráždí sliznice horních cest dýchacích, vedou k bolestem hlavy či působí jako
nervový jed. Polyaromatické uhlovodíky obsažené v dehtu jsou dokonce prvními látkami, u nichž byl prokázán
rakovinotvorný účinek. Ještě nebezpečnějšími produkty spalování jsou tzv. dioxiny. Způsobují vývojové vady, neplodnost,
hormonální a imunitní poruchy. Například tetrachlorodibenzodioxin (TCDD) patří mezi nejsilnější syntetické jedy. Věcí,
které do Vašeho kotle nepatří, je mnoho. Z těch, které se tam ocitají nejčastěji jsou to například plasty, starší dřevotříska či
překližka, guma nebo umělá textilní vlákna. Vězte, že to, co poté vychází z Vašeho komína, není jen tak obyčejný kouř!
Pokud tedy zjistíte, že se někdo tímto způsobem zbavuje odpadu (např. na zahradě), rozhodně ho upozorněte, že
tím vážně ohrožuje zdraví lidí ve svém okolí.

Na závěr tedy doporučení: zbavujte se nepotřebných věcí vhodnějším způsobem - využívejte všechny dostupné
možnosti třídění odpadu v naší obci! Plasty, sklo, obaly od džusů, mléka (tetrapack) a papír – SBĚRNÝ DVŮR,
biologický odpad – KOMPOSTOVÁNÍ NA ZAHRADĚ , nebezpečný a velkoobjemový odpad – ODVOZ ODB.FIRMOU
2 x ROČNĚ, zbytkový odpad – POPELNICE. Ještě účinněji můžeme omezit množství svého odpadu přímo při nakupování
– když se vyhneme zbytečným a jednorázovým obalům (např. plastovým PET lahvím).
Jsme si plně vědomi, že pokud jde o kompostování biologicky rozložitelného odpadu, zůstáváme občanům hodně
dlužni, zvláště těm, co nemohou tento odpad využít na svých zahradách. To ovšem není argument pro ukládání tohoto
odpadu na libovolná místa v obci (např. za sportovní areál)! V závěru letošního roku jsme se zúčastnili odborné exkurze
v sousedním Rakousku zaměřené právě na kompostování a likvidaci odpadů. Tato velmi poučná akce nám jen potvrdila
současný trend minimalizace odpadů a následného maximálního vytřídění a využití zbytkových odpadů.
Jelikož i naší obce se přímo dotýká postupné zdražování služeb spojených s odpadovým hospodářstvím, bude
zřejmě nutné sazbu poplatku za odpady nepatrně zvýšit. To ovšem neznamená, že bychom se nesnažili hledat co
nejekonomičtější varianty pro systém likvidace těchto odpadů. Naopak, pokud začneme všichni svědomitě třídit odpad,
odrazí se to i na výši poplatku.
Proto apelujeme na všechny občany naší obce, aby veškerý odpad z domácností třídili a do popelnic ukládali
opravdu jen odpad zbytkový, protože vývoz obsahu popelnic na skládku je jednou z nejnákladnějších položek při likvidaci
odpadů. Jinými slovy - čím více odpadu bude uloženo do popelnic (na skládku), tím vyšší poplatek budeme všichni platit!!
Musíme se ještě zmínit o věcech, které nás také moc mrzí. Je to lidská závist, zloba a neúcta k práci druhých.
Opravdu je nutné, abychom přicházeli denně do různých částí obce se strachem, jaké škody nám přes noc vznikly? Jen
namátkou připomínáme poničené vybavení nové autobusové čekárny, zlomené a poničené lavečky na tribuně a střídačkách
ve sportovním areálu, zcela zdemolovanou zastávku „Na větřáku“ včetně poškozených světel veřejného osvětlení. O
rozházených odpadcích, zničených plakátech, informačních tabulkách a o všude přítomných výkalech psů se nám již ani
nechce psát.
Jistě by nebylo na škodu, kdyby si rodiče „náctiletých“ dětí občas na své ratolesti vzpomněli a zajímali se o to, jak
tráví svůj volný čas. Snad k identifikaci „pachatelů“ pomůže i nový fotoaparát, případně skrytá kamera, kterou můžeme
inkriminovaná místa a jejich „aktivní“ osazenstvo okamžitě zachytit. Po zhlédnutí následné „výstavky fotografií nebo
videozáznamu“ si snad někteří rodiče na své děti vzpomenou… A argument, že pro děti nic neděláme a nestaráme se o
jejich zábavu, jistě nemůže obstát! Obec přispívá na správu venkovních i krytých sportovišť, na různé kulturní podniky a je
připravena vyhovět dalším případným žádostem či podnětům ať už jednotlivců, či různých spolků a organizací působících
na území obce. Myslíme si však, že iniciativa a zájem musí vzejít v prvé řadě od dětí a jejich rodičů, stranou samozřejmě
nemůže zůstat škola a již zmiňované spolky. V uvedené problematice totiž stoprocentně platí známé rčení, že „kdo si hraje
– nezlobí“!
Rada obce Slatinice
Vánoce dnešním pohledem netradičně
Rok s rokem se sešel a opět budeme slavit nejkrásnější svátky v roce – Vánoce. Ano, já vím, že pro mnohé jsou
přípravy na ně spíše stresující. To zakoušejí naše maminky a hospodyňky, které mně jistě dají za pravdu. Ale dříve tomu
tak nebylo. Tak hektické přípravy a shánění dárků jsou spíše charakteristické pro dnešní dobu.
Nechci hodnotit dnešní způsob slavení Vánoc oproti dřívějšímu, ale chci vyzdvihnout spíše pravou podstatu těchto
křesťanských svátků.
V Bibli čteme: „A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.“ (Jan 1.14). Ano Slovo Boží tj. Syn nám byl dán.
Bůh ve své lásce nás obdařil zvláštním darem – v Betlémě se rodí Matce Boží dítě.
A každé dítě je pro rodinu cenný dar, který nelze ničím nahradit, ani drahocenným dárkem. To si uvědomujeme
zvláště dnes, kdy český národ bojuje o každé narozené i nenarozené dítě.
Tedy rodina s potomstvem je v přeneseném slova smyslu předmětem Vánoc. Dalo by se také říct, že Vánoce jsou
svátky rodin s dětmi.
Přeji všem, ať letošní Vánoce jsou symbolem přijímání dětí jako cenného daru od Boha, a aby mohlo být
vytvořeno prostředí úcty, pochopení a lásky, v kterém naše děti budou šťastně vyrůstat.
otec Antonín Ptáček
Půlnoční mše svatá v kostele Panny Marie Nanebevzetí ve Slatinicích bude sloužena 24.12.2004 ve 22.00 hod. Na
Slavnost Narození Páně 25.12.2004 bude sloužena mše svatá v 10.30 hod. Taktéž i 26.12.2004 a 1.1.2005 bude sloužena
mše svatá v 10.30 hod .

Z roční evidence obyvatel (k 1.12.2004)
Od konce loňského roku do 30. listopadu 2004 jsme zaznamenali narození těchto dětí:
Slatinice:
Kalvoda Lukáš
Andrýsek Filip
Antoljak Josef
Ordošová Adéla
Dopitová Veronika
Svobodová Anna
Šnoblová Barbora

12. 2.2004
11. 3.2004
13. 6.2004
15. 6.2004
15. 9.2004
29. 9.2004
31.10.2004

Lípy:
Burďáková Tereza
Pompa Jimi
Vychodilová Gabriela

25. 1.2004
30. 3.2004
19. 5.2004

Všem narozeným dětem přejeme, aby jejich život byl plný radosti a štěstí.
V prosinci loňského a v průběhu letošního roku nás navždy opustili tito spoluobčané:
Slatinice:
Dorociáková Jarmila
Heckel Alois
Fojtášková Marie
Navrátilová Alice
Vyhlídalová Hedvika
Schüller Václav
Heckelová Filomena
Hubáček Václav
Hubáčková Jaroslava
Ryšavý Oldřich
Hladká Valerie
Vychodil Josef
Holubík Antonín
Vodák Svatopluk

63 let
57 let
83 let
84 let
73 let
84 let
89 let
74 let
78 let
89 let
86 let
72 let
52 let
77 let

Lípy:
Rusová Anna
Bombíková Františka
Kopečná Růžena
Antl Josef
Havlíčková Anežka
Dadák Oldřich
Hauková Anna

94 let
79 let
77 let
57 let
61 let
87 let
84 let

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
K 30.11.2004 jsme v naší obci zaregistrovali mírný pokles počtu obyvatel - z 1461 na 1455 trvale přihlášených obyvatel.
Za OÚ Slatinice:Vladimíra Hrubá
Zpráva o činnosti kulturní komise při OÚ Slatinice
Stejně jako minulé roky, byl i ten letošní bohatý na kulturní život obou našich obcí. Začátkem roku jsme
uspořádali na kluzišti za farou tradiční karneval na ledě pro naše děti. Tato akce měla opět velký úspěch, což umocnila i
velká účast dětí a rodičů. Děti se na karnevalu představily v přestrojení za různé pohádkové bytosti a nejlepší z nich byly
dokonce oceněny sladkou odměnou.

Členové kulturní komise opět nezapomněli ani na spoluobčany slavící významná životní jubilea a navštívili je
s malými dárky, květinami a blahopřáním. V místním rozhlase a na pietních místech se pravidelně loučíme se zemřelými
spoluobčany.
Největšímu zájmu se opět těšily návštěvy divadla v Olomouci. V letošním roce jsme postupně měli možnost
zhlédnout tato představení: taneční muzikál Vrabčák z předměstí, operetu Mamzelle Nitouche, balet Don Quijote, operu
Rusalka a operetu Cikánský baron. Naše kulturní komise se opět aktivně účastnila organizace tradičních srpnových
hodových slavností. Velký zájem byl rovněž o promenádní koncerty v našich lázních. Na podzim proběhlo další setkání
důchodců v místní sokolovně, které bylo doprovázeno bohatým kulturním programem.
Kulturní komise pracuje ve složení: Smičková Marie, Daňková Jana, Kolašínová Zuzana, Opletal Vladimír,
Šreiberová Věra, Vymazalová Anna, Zdráhalová Miluše a Černohousová Anna.
Všem občanům, kteří nám v průběhu roku aktivně pomáhali, upřímně děkujeme. Na závěr Vás zveme na
slavnostní setkání pod vánočním stromem, které se uskuteční ve středu 22.12.2004. Doufáme, že tóny koled ještě umocní
příjemnou předvánoční atmosféru.
Členové kulturní komise
Základní škola Slatinice
Rok 2004 se blíží ke konci. Jaký byl pro lidstvo naší planety? Hrozivý. Zemětřesení, požáry lesů, tornáda, záplavy,
šířící se nové neznámé choroby a mnoho jiných katastrof. Poslední obrovské neštěstí postihlo Tatry, které na mnoha
místech vyhlížejí jako měsíční krajina.I Slatinice postihla pohroma v podobě velkého deště, který zaplavil část silnic a
poničil trávníky před našimi školami.
Letošní rok končí a přes všechny nepříjemnosti, které postihly svět, život jde dál. Dále lidé umírají a děti se rodí. I
když těch dětí je čím dál méně. Je to poznat i na úbytku dětí v naší škole. V letošním školním roce navštěvuje naši školu
173 žáků, z toho 100 hochů a 73 dívek.
114 dětí má trvalé bydliště ve Slatinicích nebo v Lípách, 59 žáků dojíždí z okolních vesnic, nejvíce ze Slatinek (37 dětí).
Do mateřské školy dochází 48 dětí ( 41 ze Slatinic a z Líp ).
Škola má 27 zaměstnanců, z toho 17 pedagogických pracovníků.
30.června 2004 opustilo naši školu 19 žáků 9.ročníku.Tito žáci úspěšně vykonali přijímací zkoušky a byli hned
v 1.kole přijímacího řízení všichni přijati na zvolené střední školy a učiliště. V letošním školním roce dochází v souvislosti
s přijetím nového školského zákona k určitým změnám v přijímacím řízení. Od ledna 2005 se děti budou moci hlásit pouze
na jednu střední školu do 1.kola přijímacího řízení. V případě nepřijetí na tuto školu se do 2.kola hlásí na základě
informace krajského odboru školství. Odbor školství oznámí, které školy konají 2.kolo přijímacího řízení. Konání 2.kola
přijímacích řízení je závislé na rozhodnutí ředitele střední školy. Doufám, že se naši žáci touto změnou nenechají zaskočit a
všichni se dostanou na zvolené školy a učiliště.
Na naší škole se vyučuje podle vzdělávacího programu „Základní škola“. Od 4.ročníku probíhá výuka cizích
jazyků. Ve všech třídách se vyučuje anglický jazyk, o němčinu rodiče nemají zájem. Od 7. ročníku mají žáci tzv.volitelné
předměty. V letošním roce je to informatika, konverzace v anglickém jazyce a literární seminář. Kromě povinných a
volitelných předmětů jsou vyučovány dva nepovinné předměty, a to náboženství a německý jazyk. Dále si žáci mohou
vybrat z několika zájmových útvarů: Malá Hanačka, anglický jazyk pro 1.- 3.třídu, německý jazyk pro 1.- 3.třídu, výtvarný
kroužek, sborový zpěv, turistický kroužek, dramatický kroužek, počítačový kroužek pro 2.a 3.třídu, kytarový kroužek,
šachový kroužek, ruský jazyk pro 6.- 9.třídu, cvičení z matematiky a cvičení z českého jazyka pro 9.třídu, knihovnický
kroužek, kroužky reedukace z českého jazyka pro všechny ročníky. Dále mohou žáci navštěvovat výuku hry na hudební
nástroje, kterou zabezpečuje p.Hanák.
Ve školce probíhá výuka anglického jazyka a děti mohou navštěvovat také výtvarný kroužek.
I v letošním školním roce se snažíme zapojit co nejvíce žáků do různých soutěží, ať jsou to olympiády, různé
matematické, jazykové, výtvarné, recitační a sportovní soutěže.
Letos poprvé naši žáci zkusili řešit i úkoly „Astronomické olympiády“ a mají velkou šanci postoupit do dalšího
kola. Naši šachisté opět 7.prosince suverénně ( již potřetí) vyhráli Okresní přebor škol v šachu a v lednu je čeká krajské
kolo, kde jsme loni skončili na nepopulárním 4.místě ( ovšem s věkově nejmladším družstvem). Velkého úspěchu jsme
poprvé dosáhli i v okresním kole Konverzace v anglickém jazyce, kde naši žáci obsadili
4. a 10.místo. Také se nám dařilo v okresním kole Pythagoriády (2 úspěšní řešitelé), dobrého umístění jsme dosáhli i
v okresním kole Dějepisné olympiády. Další úspěchy jsme zaznamenali i ve výtvarných a sportovních soutěžích ( Mc
Donald´s Cup, fotbalový turnaj „O pohár Jana Fialy“). V soutěži „Zdravé zuby“ vyhrál Dan Kostelník letecký zájezd pro 2
osoby do Bulharska.
Naše škola také pořádá různé akce pro děti i pro veřejnost. Tradicí se již stal karneval, ples, mikulášská besídka v
MŠ, pálení čarodějnic, dětský den, rozloučení se školním rokem. Malá Hanačka vystupuje v lázních i na dalších akcích pro
naše spoluobčany. Všechny tyto akce bychom chtěli uspořádat i v příštím roce.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem , kdo nám pomáhají ať s organizací různých akcí nebo s úpravou prostor
školních budov a okolí, všem našim sponzorům, bez kterých bychom nemohli výše jmenované akce pořádat. Poděkování
patří také Obecnímu úřadu Slatinice, našim myslivcům, fotbalistům, hasičům za pomoc a spolupráci. Doufám, že i
v příštím roce můžeme počítat s podporou všech, kterým záleží na dětech. Šťastný nový rok ...
Zuzana Kolašínová – ředitelka ZŚ

Ze záznamů kronikáře
Hanácké Mont Blanc
Vyslovíme-li před hanákem jméno Kosíř, zalesknou se mu oči. Dá se ale říci, že tato přezdívka přesně vystihuje
vztah, který zdejší obyvatelé k jejich hoře mají. Vždyť není divu, převyšuje hanáckou rovinu o celých 200 m! Ale jeho
výjimečnost není jenom ve výšce. Jako velebný strážce, rozložitý v bocích, hlídá Hanou a dominuje celému kraji. Je
výjimečný svojí krásnou přírodou. Kolik básníků a malířů opěvuje tuto bohatost. Ukázkou jsou obrazy malíře p. Horkého,
které připomínají nejkrásnější místa: Sv.Antoníčka na Kosíři nebo Řehulkovu skálu s lekníny. Jsou zde i jiní vyznavači této
krajiny – p.Jaroslav Holec, umělecký řezbář a sochař, se zaměřil na realizaci sochy „Kosířské venuše“ na vyhlídce na
Malém Kosíři. Socha bude mít podobu stylizované ženské figury ve stylu typickém pro neolitické umění. Postava ženy
sedící na masivním čtverhraném trůnu bude mít výšku přibližně 7 m včetně podstavce. Sedící tělo bude mírně zakloněné,
prohnuté s maskovitou tváří hledící šikmo vzhůru k nebi a s rukama předpaženýma v gestu dávání. Socha bude zhotovena
z dubového dřeva, podstavec (trůn) bude z dubu nebo z kamene. Věřím, že toto místo, které umožňuje krásný výhled na
naši obec, bude i nadále častým cílem vycházek místních občanů a lázeňských hostů.
Kobylí hlava
Majitelé českého panství bývali povětšině vášniví koňaři. V osmnáctém století to byl hrabě Gabriel, který si oblíbil
koně tak, že pro jejich chov vybudoval na vrcholu Kosíře stáje. Kolem stájí připravil pozemky k pastvě a prostor pro
cvičení koní a jejich předvádění jinému panstvu. Část pozemků byla také určena k pěstování ovsa a píce pro koně.
Hrabě Gabriel se sám zúčastňoval výcviku koní, dohlížel na jejich správné krmení a ošetřování. Stáje na Kosíři
s ubytovnou pro ošetřovatele koní a budovami pro uskladnění píce byly nazývány po hraběti „Gabrielov“.
Ačkoliv měl hrabě velké stádo pěkných a vzácných koní, přece si nejvíc oblíbil kobylku – grošáka, ušlechtilé rasy.
Všechny své jízdy konal jen na této kobylce, sám ji krmil a ošetřoval. Kůň s pánem tak srostli, že byli jako bratři.
Dlouholeté přátelství trvalo až do doby nečekané, ale velmi zlé příhody. Hrabě měl v Olomouci nějaké řízení.
Cestu tam konal v sedle svého oblíbeného koně. Když se vracel za horkého odpoledne se štolbou domů, celkem v dobré
náladě, úvozovou cestou dojeli až k lesu nad Slatinky. Tu se stalo, co nikdo nečekal.
Kobylka snad měla žízeň nebo cítila v blízkosti Gabrielov, zařehtala, povyskočila, ale tento poskok byl pro ni
nešťastný. Zakopla o vyčnívající kořen stromu a upadla tak nešťastně na kámen, že si zlomila přední nohu. Zůstala na zemi
ležet, krk natažený a hlava se těžko zdvíhala, nemohla povstat. V očích koně bylo vidět úzkost a bolestný pohled na pána,
jako by prosila o pomoc.
Ale jak pomoci zvířeti, když vidíte, že se nikdy neuzdraví, i když tak věrně sloužilo. Jedině rychle ukončit bolest.
Se slzami v očích vytáhl pán pistoli a koně prosil za odpuštění, že musí toto učinit. Milého a věrného koně pak zastřelil.
Kůň byl potom na místě svého pádu do země zakopán.
Dlouho hrabě po milém koni tesknil a na místě jeho pádu dal postavit pomníček a na něm byla vytesána hlava jeho
kobylky. Od té doby stráň, kde byl tento pomníček postaven, se dodnes nazývá „Kobylí hlava“.
Na závěr ještě pár výročí, která se vztahují k letošnímu roku. Právě před 60ti lety proběhla první pouť až 500
poutníků ke Sv.Antoníčkovi na Kosíři a před 80ti lety se v naší obci poprvé rozsvítily žárovky díky nově zavedenému
elektrickému proudu.
z pověstí hanáckého kraje a z obecní kroniky
vybíral: Vladimír Opletal, kronikář obce
Lázně Slatinice v roce 2004
V roce 2004 akciová společnost Lázně Slatinice dále pokračovala v rozvoji svojí realitní základny. Lázeňský dům
Stará kotelna nabídl již od počátku roku komfortní ubytování pro zájmové skupiny zákazníků, což se pozitivně projevilo ve
zvýšení přílivu především klientů, vyhledávajících pobyt v lázních jako prevenci a rekreaci. Stínově k vyššímu standardu
ubytování bylo pochopitelně nutné nabídnout welnessové služby v té míře, na kterou akciová společnost dosáhla.
Konkrétním naplněním tohoto záměru bylo přemístění ředitelství lázní do 1.poschodí Restaurace a kavárny „U Minářů“ a
tím využití prostorů, uvolněných v přízemí lázeňského domu Mánes II, na vybudování dalších pracovišť individuální
léčebné tělesné výchovy. V samotných interiérech lázní došlo postupně k dalšímu zkomfortnění vybavení a k nutným
drobným opravám.
Klienti, navštěvující lázně Slatinice, však vyžadují nejen dobré ubytování, dobré stravování a účinné léčení, ale i
nabídku možností využití volného času. Proto jsem s velkou radostí přivítal snahu obce Slatinice o zatraktivnění teritoria.
Myslím si, že právě obecní rada v čele s panem starostou udělali obrovský kus práce pro lázně v tom smyslu, že byly
opraveny dva prameny, vybudována důstojná zastávka autobusové dopravy na návsi, „zabydlení“ historické budovy
Lichtenštejnského dvora včetně úpravy nejbližšího okolí. Tím došlo k dalšímu zvýraznění genia loci Slatinic, a pokud jsem
byl v hrubých rysech seznámen se záměry obce pro příští rok a léta budoucí, musím konstatovat, že spolupráce obce
s lázněmi se ubírá tím správným směrem a že zatraktivnění obce i lázní povede i nadále ke zvyšování cestovního ruchu.

Vážení občané obce Slatinice a Lípy, vážené obecní zastupitelstvo, vážená obecní rado, vážený pane starosto,
dovolte, abych Vám všem alespoň touto cestou poděkoval za plodnou spolupráci v roce 2004, popřál Vám příjemné prožití
vánoc a do nastávajícího roku jen samé štěstí, spokojenost, zdraví a boží požehnání.
Ing.Ivo HOŠEK - člen představenstva a.s., ředitel a.s.
SDH Lípy
Vážení spoluobčané!
Dovolte, abychom Vás co nejsrdečněji pozdravili a prostřednictvím zpravodaje Vám v krátkosti řekli o naší
činnosti v roce 2004.
Každoročně zahajujeme výroční členskou schůzí, na které hodnotíme práci za minulé období a připravíme nový
plán práce na nadcházející rok. V lednu jsme uspořádali tradiční hasičský ples a také již tradiční „dětský karneval na ledě“,
kterého se zúčastnilo mnoho dětí, což bylo pro nás největší odměnou. V jarních měsících jsme provedli úklid dětského
hřiště, kde jsme později uspořádali taneční zábavy pro mladé.
Během celého roku se systematicky věnujeme údržbě požární techniky a výcviku zásahového družstva. Naši
dovednost si potom můžeme vyzkoušet na naší pohárové soutěži, která se konala již pošesté. Uskutečnila se v červenci a
přijelo k nám 9 soutěžních družstev. Celá soutěž byla dobře připravena a jistě to byl příjemný den nejen pro startující.
Škoda jen, že poslední dobou se na hasičskou dovednost nepřijde podívat více našich spoluobčanů.
Minulý rok jsme zahájili činnost mladých hasičů a letos jsme samozřejmě v této aktivitě pokračovali. Bylo pěkné
sledovat, jak se děti během roku všemu učily, jak se zdokonalovaly a je nutno podotknout, že je to taková „správňácká
parta“. Pomáhají si, podporují se a to je to hlavní, proč je nutné vychovávat naše nástupce. V současné době máme v tomto
kroužku 12 dětí. Zúčastnily se několika soutěží – např.v Droždíně, Velkém Újezdě – tam také proběhla soutěž štafet. Na
začátku podzimu nechyběly ani při zahájení nového ročníku hry Plamen v Toveři. Je skutečně povinností nás, dospělých
hasičů, udržet děti pohromadě, aby za pár roků mohly pokračovat a navázat na naši 76. letou tradici.
V říjnu se v naší obci uskutečnil sběr starého železa. Provedli jsme také kontrolu hydrantů.
Vážení přátelé, tímto stručným příspěvkem jsme Vás chtěli informovat o práci a poslání SDH v Lípách a zároveň
Vám srdečně poděkovat za přízeň, kterou nám mnozí často vyjadřujete účastí na našich akcích.
Přejeme Vám všem radostné prožití svátků vánočních a mnoho štěstí, zdraví, radosti, spokojenosti, vzájemné
shody a porozumění v novém roce.
Hasiči z Líp
Zpráva o činnosti SDH Slatinice
Činnost sboru je zajišťována 15-ti členným výborem vedeným starostou sboru L.Jakimikem. Členská základna má
33 členů. V letošním roce jsme uskutečnili 3 výborové a 5 členských schůzí, které provázela velmi nízká účast členů, což
potvrzuje, že někteří členové nemají vůbec zájem o práci a dění ve sboru.
Preventivní prohlídky se letos neprováděly a rovněž nebyl zaznamenán žádný požár. V půli dubna jsme provedli
tradiční sběr železného šrotu.
Čtyři naši členové se v květnu zúčastnili slavnostního svěcení pramenů a zahájení lázeňské sezóny. Již tradičně
jsme s úspěchem zorganizovali stavění a kácení máje, které proběhlo za velkého zájmu veřejnosti. Tuto akci bohužel
poznamenala velmi nízká účast členů SDH.
Největší událostí letošního roku byla likvidace následků červnových
záplav. Při úklidu pomáhali nejen všichni schopní členové sboru, ale i
velké množství slatinických občanů. Poděkování patří i vojákům a
hasičům z Olomouce, hasičským sborům Líp, Třebčína, Slatinek,
Náměště a Drahanovic, které poskytly i technické prostředky. Bahno,
dřevo a kamení se uklízelo až do pozdních večerních hodin.
Tato akce byla bohužel poslední aktivitou našeho sboru v tomto roce.
Naše družstvo se nezúčastnilo ani žádné hasičské soutěže.
Na závěr chci poděkovat obecnímu úřadu za dobrou spolupráci a
veliteli zásahového družstva za snahu o udržení akceschopnosti tohoto
kolektivu. Přeji všem příjemné svátky vánoční a v novém roce hodně
zdraví a pohody.
Lubomír Jakimik – starosta SDH

Z činnosti Mysliveckého sdružení Slatinice
Slatinice jsou známy široko daleko svými lázněmi. Skoro stejně se o nich hovoří ve spojitosti s krásným
fotbalovým areálem a co je pro nás myslivce důležité i s naší činností.
Naše myslivecké sdružení hospodařící na pozemcích obcí Slatinice, Lutín, Třebčín a Luběnice, na nádherných
partiích Malého Kosíře a severovýchodních svazích Velkého Kosíře má 35 členů, kteří provozují myslivost na 1500 ha.
Základní činností či povinností každého myslivce je péče a chov zvěře v průběhu celého roku (zajišťování krmiva
pro zimní přikrmování, opravy a budování krmících zařízení a posedů, tlumení lišek a dalších škůdců). Kromě toho
spolupracujeme s Obecním úřadem Slatinice, Základní školou Slatinice a v neposlední řadě s Okresním mysliveckým
spolkem Olomouc pořádáním okresních akcí, které přispívají k seznámení široké veřejnosti s regionem Slatinic.
Každý myslivecký rok začíná a končí stejně, pravidelným sčítáním zvěře.Před odstřelem spárkaté zvěře
provádíme kontrolní střelby z kulových zbraní, kde musí každý prokázat, jak dokáže se svou zbraní zacházet, aby
nedocházelo k nehodám. Soutěže ve střelbě na asfaltové holuby jsou příležitostí k porovnání střeleckých schopností
jednotlivých členů, setkávání se s přáteli se stejnými zájmy i pobavení veřejnosti.
V průběhu letošního roku jsme pořádali tyto akce:
- výroční schůzi
- kontrolní střelby z kulových zbraní
- jarní a podzimní střelby na asfaltové holuby
- zkoušky vloh loveckých psů okresu Olomouc
- ve spolupráci se základní školou ukončení školního roku či pálení čarodějnic
- střeleckou soutěž v loveckém kole a sportovním trapu o pohár předsedy MS
- tradiční hodovou zábavu s tombolou a mysliveckou kuchyní
V příštím roce se budeme kromě každoročně pořádaných akcí podílet na pořádání XXXI. ročníku Memoriálu
Richarda Knola, jehož pořádáním byl pověřen Okresní myslivecký spolek Olomouc. Memoriál RK je celostátní soutěž
ohařů, tedy psů se specializací na polní práci a proto můžeme možnost spolupodílet se na pořádání akce považovat za
velkou čest.
V současné době můžeme sklízet úspěchy své práce, protože probíhají hony na drobnou zvěř (zajíc, bažant), jejíž
početní stavy se poněkud zvyšují.
Být členem mysliveckého sdružení to není jen procházet se s puškou a prohlížet krásy slatinické přírody, ale
především spousta práce po celý rok. Jsme hrdí na to, co se nám dosud podařilo a rozhodně chceme ve své činnosti
pokračovat stejně dobře jako v minulých letech.
Za MS Slatinice: Vítězslav Hartmann
Sportovní klub Slatinice
Nejvýznamnější událostí letošní sportovní sezóny byly bezpochyby oslavy 100.výročí založení tělocvičné jednoty
SOKOL Slatinice. Ano, je to již sto let co byla založena organizace, která po generace značně ovlivňovala sportovní a
kulturní dění v naší obci a napomáhala tak k smysluplnému využití volného času nejen občanů Slatinic, ale i okolních
obcí.
Náš sportovní klub se jako nástupce TJ Sokol snaží navázat na tuto záslužnou činnost a naplňovat tak ideály, se
kterými byl Sokol zakládán. Myslím, že není důležitý název spolku či organizace, ale náplň její činnosti. Zvláště v dnešní
přetechnizované a uspěchané době, kdy na nás a především na mladou generaci působí velké množství lákadel a podnětů,
je velmi těžké udržet mládež při aktivním sportu.
Díky panu Domesovi a publikaci, kterou vzorně připravil, se máme možnost seznámit s vývojem tělovýchovy
v naší obci. Je velká škoda, že se nepodařilo udržet všechny ty krásné tradice, množství sportovních a kulturních podniků.
Obdivuhodné je především to obrovské nadšení lidí, které činnost Sokola provázelo. Sokol přímo ovlivnil i vznik našeho
sportovního klubu. Stačí se rozhlédnout kolem sebe a v podobě sokolovny máme přímo hmatatelné dědictví.
V rámci oslav tohoto významného výročí jsme i díky příspěvku obce zajistili vydání již zmiňované publikace a
mohli jsme navštívit krásnou výstavu o historii sokola, která proběhla v rámci tradičních slatinických hodů v nově
zrekonstruovaném sídle obecního úřadu. Poslední slavnostní akcí byla sokolská akademie, která proběhla v sokolovně ve
Slatinicích v sobotu 11.12.2004. Tato akademie, která se uskutečnila hlavně díky iniciativě paní Ing.Tomečkové, se setkala
s velkým zájmem diváků, kteří svým potleskem nejednou odměnili účinkující. Sokolská akademie se tak stala důstojnou
tečkou za tímto historicky významným rokem.
Pokud jde o samotný sportovní areál SK, jistě si všichni všimli, že se podařilo dokončit avizované úpravy valu vč.
rozšíření hřiště a rekonstrukce střídaček. Současně bylo vysazeno cca 150 nových stromů namísto loni odstraněných bříz a
modřínů, které již zasahovaly do hrací plochy. Všechny tyto změny se podařily hlavně díky brigádám a aktivnímu přístupu
některých členů SK. Této pomoci si osobně velmi vážím, neboť není těžké si spočítat, že jedna průměrná sobotní brigáda
ušetří klubu až pět tisíc korun. A že takových sobot bylo opravdu hodně, to by jistě mohly potvrdit manželky a děti těch
několika obětavců, kteří neváhali obětovat svůj volný čas ve prospěch klubu na úkor svých rodin. Nebudu je jmenovat,
protože bych nerad na někoho zapomněl, ale pevně věřím, že se jistě najde možnost jim tuto pomoc oplatit.
Díky spolupráci s řezbářem Jardou Holcem prochází rekonstrukcí i dětský koutek na hřišti, který by měl již
v příštím roce splňovat přísné evropské normy.

Do života klubu citelně zasáhly i letošní záplavy. Záplavová vlna plná bahna se zastavila těsně za fotbalovou
brankou na hlavní ploše, takže jsme si „užili“ své i při úklidu bláta...
A jak se nám dařilo na sportovním poli? Družstvo mužů zahájilo sezónu vítězstvím v prestižním turnaji McDonald
cup, který se odehrál v zimních měsících na nové umělé trávě TJ Sigma v Olomouci. V jarní části soutěže si svěřenci
trenéra Z.Čížka vedli se střídavými úspěchy, což v konečném součtu znamenalo umístění přesně ve středu tabulky
(7.místo). V letní přestávce došlo k několika změnám v kádru mužstva, když tou hlavní byla výměna trenéra. Z.Čížka,
který z osobních důvodů ukončil činnost u družstva mužů.
Nahradil ho bývalý aktivní hráč J.Šolc ml. Mužstvo bylo posíleno několika odchovanci, kteří se vrátili z hostování
(M.Zatloukal, P.Slezák, J.Korenný, J.Navrátil). Po slibném úvodu podzimní části soutěže přišel útlum, ze kterého jsme se
dostali až poslední tři utkání před koncem. Konečné 6.místo tak ještě plně neodpovídá kvalitě kádru a snad se v jarní části
soutěže dočkáme zlepšení výkonnosti a to hlavně v domácích zápasech. Mezi tradiční opory patřili: brankář M.Šnajder,
obránce P.Strouhal, záložníci J.Michalčík a T.Los a v útoku své kvality nejednou předvedl M.Zatloukal.
Družstvo dorostenců, které hrálo II.třídu, skončilo v ročníku 2003-2004 na 8. místě. Pro dorostence se podařilo
získat nového trenéra, kterým byl p.Stejskal z Olomouce. Bohužel se ho nepodařilo udržet i pro další sezónu, neboť využil
nabídky na trénování ve vyšší soutěži. Nakonec se nám podařilo získat adekvátní náhradu, když jako trenér nastoupil
M.Zapletal z Olomouce. Po podzimní části skončili dorostenci ve II.třídě již na pěkném 4.místě. Vedoucím družstva
zůstává stále obětavý Josef Odstrčil. Potěšitelné je, že se zlepšila účast dorostenců na trénincích a utkáních. Bohužel se
stále potýkáme s malým zájmem místních kluků nejen o fotbal, ale i celkové dění v SK a obci vůbec. Jejich absenci tak
musíme nahrazovat hostováním hráčů z Olomouce.
Starší žáci skončili v minulém soutěžním ročníku na pěkném 3.místě a po podzimní části letošní soutěže tabulku
dokonce vedou. Úspěšný trenér R.Halouzka odešel v létě i se svým synem na hostování do mladšího dorostu Sigmy Lutín.
Novým trenérem se tak stal stejně obětavý Oldřich Látal, který dříve úspěšně působil u mladších žáků.
Právě mladší žáci se v soutěžním ročníku 2003-2004 umístili na skvělém prvním místě. Po odchodu O.Látala k vyšší
kategorii se stal hlavním trenérem Pavel Strnad, který v této
kategorii již dříve působil. S vedením žákovských týmů ještě
aktivně pomáhají I.Čep a B.Sedláček.
Dobrých výsledků dosahují rovněž benjamínci, u kterých není
důležité ani tak umístění v tabulce, jako chuť do hry a příslib pro
budoucnost klubu. Této kategorii se pravidelně a svědomitě
věnují Libor Jahn, Pavel Křeček a Radek Garzina.
Výkony našich družstev ve všech žákovských kategoriích jsou
velkým příslibem pro budoucnost klubu. Odměnou pro naše
mladé fotbalisty a jejich trenéry byl podzimní zájezd na
zahraniční turnaj v Italském Rimini. Zájezd se uskutečnil i díky
nemalému příspěvku firmy Malitas Slatinice, za což i touto
cestou děkujeme. Poděkování patří i zástupcům školy, všem
trenérům a rodičům, kteří se do výchovy mládeže aktivně
zapojují.
Stranou života klubu nezůstali ani naši dřívější hráči a
příznivci tzv.“senioři“, kteří pravidelně trénovali a pomáhali klubu kde bylo třeba. V průběhu roku sehráli několik většinou
vítězných utkání. O organizační stránku se v družstvu starali především J.Antl a bratři Fialové. Potěšitelná je i aktivita
dalších bývalých hráčů, kteří se schází k pravidelným sobotním „fotbálkům“ a rovněž pomáhají klubu při organizaci
mistrovských utkání a při zvelebování areálu.
V oblasti financí se nám daří naplňovat rozpočet, který již v loňském roce činil cca 700 tis.Kč příjmů a výdajů.
Jeho každoroční navyšování je možné jen díky spolupráci se sponzory a olomouckou sigmou, která se v našem areálu již
zabydlela a kromě financí přináší i kvalitní podívanou pro diváky.
Nechtěl bych však, abychom se jako sportovní klub zaměřovali jen na fotbal. Proto jsem rád, že sokolovnu
využívají ke cvičení ženy, dívky a děti všech generací (taneční skupina Rytmus, cvičení pod vedením Ing.Tomečkové,
H.Fialové a M.Valsové). Radost nám dělá i šachový kroužek, který působí při ZŠ a své turnaje pořádá také v sokolovně.
V zimních měsících se naši členové aktivně zapojují do údržby kluziště „za farou“, kde pravidelně probíhají
nesmlouvavé hokejové „mače“. V sokolovně pak především ti mladší hrají dnes moderní florbal.
Právě sokolovna by si zasloužila naši zvýšenou pozornost a důkladnou rekonstrukci, případně vhodnou přístavbu,
neboť jde o jediný sportovně kulturní stánek podobného druhu v obci a v blízkém okolí. Podáním žádosti o dotaci společně
s obcí jsme již učinili první krok na cestě za tímto společným cílem. Bohužel získat finance na tuto jistě náročnou
rekonstrukci je stále složitější.
Úplně na závěr ještě jednou děkuji jménem výboru SK Slatinice a to především obecnímu zastupitelstvu, vedení
školy, rodičům, všem sponzorům, členům a příznivcům SK za veškerou pomoc, pochopení a přízeň, kterou klubu dosud
věnovali.
Do příštího roku přeji všem stálé zdraví, nadšení a obětavost při rozvoji sportu v naší obci. A současně Vás zvu na
nejbližší akce, kterými jsou již tradiční plesy (Sportovní 29.1. a Šibřinky 19.2.)
Za SK Slatinice: P.Šolc

Co nového na kurtech?
Náš sportovní klub stejně jako loni opět provozoval tenisové kurty v areálu obecního úřadu. Snažíme se tak naplňovat
naše poslání, které jsme převzali po TJ Sokol, tj. umožnit sportovní vyžití občanů ve více sportovních odvětvích.
Tenisoví nadšenci se opět mohli přihlásit do 3 různých turnajů. První z nich – turnaj smíšených dvojic proběhl
netradičně až v červenci. K tomuto zpoždění došlo vlivem nepřízně počasí, které nám umožnilo naplno rozjet tenisovou
sezónu až v měsíci květnu. Toto zpoždění však nic neubralo na zajímavosti úvodní akce. Startující páry opět předvedly, že
ve volném čase nezahálejí a pilně trénují. Ve vyrovnaném finálovém duelu měli nakonec nejvíce sil manželé Pavla a Petr
Šolcovi, kteří v dramatické koncovce porazili manžele Markétu a Pavla Valsovy.
Týden před tradičními hodovými slavnostmi se uskutečnil druhý z turnajů – srpnový „Bírkap“. Na sluncem
rozpálených dvorcích se opět odehrávaly urputné boje. Své loňské prvenství nakonec obhájil host turnaje R.Kraváček, který
ve finále porazil P.Šolce. V boji o třetí místo poté zvítězil R.Kvapil nad M.Ryšavým.
Posledním z turnajů bývá zářijový „Tuplák“, který celou sezónu uzavírá. Letošní ročník se současně konal jako
první neoficiální mistrovství obcí mikroregionu Kosířsko. Mezi soutěžícími amatéry letos jasně dominovali zástupci
Drahanovic – L.Krampol a P.Brázdil, kteří ve finále přehráli slatinickou dvojici – P.Valsa, P.Šolc. Na pomyslném třetím
stupni stanuli R.Provaz s R.Kraváčkem, kteří reprezentovali také naši obec. V soutěži útěchy se prosadila lutínská dvojice
reprezentovaná starostou obce - A.Bábkem a K.Přidalem.
Zvláště poslední z turnajů opět ukázal, že tento sport není limitován věkem. Naopak na kurtech rozhodují hlavně
zkušenosti a jistá ruka.
Rádi bychom na dvorcích přivítali ještě více zájemců o tenis. Proto
neváhejte a přijďte se informovat do kanceláře OÚ, která těsně sousedí
s tenisovým areálem. Pro časté návštěvníky areálu je připraveno výhodné
celosezónní předplatné. V příštím roce kurty projdou finančně náročnou
rekonstrukcí, v rámci které bude na obou dvorcích doplněna nová antuka.
Za zmínku jistě stojí i účast zástupců naší obce na listopadovém
turnaji ve stolním tenise, který se konal v Lutíně. Tento turnaj se
uskutečnil opět jako mistrovství neregistrovaných sportovců
mikroregionu Kosířsko a dvojice P.Valsa , P.Šolc nečekaně obsadila
pěkné druhé místo.
Za Slatinické tenisty: P.Šolc
Taneční skupina Rytmus
Vážení,vzhledem k tomu, že taneční skupina Rytmus Slatinice zde působí již čtvrtým rokem, nemusím ji dlouze
představovat. Pod vedením Kataríny Křížkové se zde děti ze Slatinic a okolí učí základní taneční a pohybové průpravě.
Nejmladší mají pouze 3 roky. Stalo se jakousi tradicí, že TS Rytmus vystupuje při různých sportovních a kulturních
podnicích. Každoročně se také děti připravují na soutěže, které probíhají nejen v místním regionu, a ze kterých pravidelně
vozí různá ocenění. Nové nábory dětí probíhají vždy v září.
Katarina Křížková
Na závěr upozorňujeme, že Liga 100 Olomouc pořádá v sobotu dne 8.1.2005 Zimní běh přes Kosíř. Start závodu
je v 11.00 hod. na hřišti ve Slatinicích.
Srdečně zvou pořadatelé
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