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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. Od voleb do zastupitelstva naší obce uplynul již rok a my stojíme před otázkou, jak toto
období zhodnotit. Plníme sliby, které jsme dali našim voličům před volbami? Vykonali jsme vše, co bylo našim
záměrem a cílem?
Odpověď jistě nebude jednoznačná. Nepochybné je, že došlo k dosti podstatným změnám a to jak
personálním - ve vedení obce, tak hlavně i ve způsobu práce, stanovených prioritách a cílech a my bychom
touto formou chtěli objasnit, co bylo motivací a proč jsme postupovali právě tak. Není našim cílem dopodrobna
rozebírat všechno, co se za uplynulý rok stalo, ale alespoň rámcově některé hlavní události k zamyšlení.
Zásadní změna proti minulému volebnímu období nastala tím, že do zastupitelstva obce kandidovalo a
také bylo zvoleno několik opozičních stran a sdružení. Tento stav se posléze zredukoval na v zásadě dvě
opoziční skupiny.
Počáteční jednání zastupitelstva pak byla velmi dramatická až bouřlivá a postupně se tvořil náš způsob
vedení těchto schůzí, které se někdy možná zdají přítomným občanům zdlouhavé a nezáživné, ale myslíme si,
že je právě účelem těchto zasedání otevřeně a důkladně projednat všechny důležité problémy obce a že se tak
velmi výrazně prohloubila demokracie na naší-komunální úrovni. Zajímají nás stanoviska nejen zastupitelů, ale
i všech občanů naší obce a snažíme se dát prostor každému, kdo chce vyjádřit svůj názor.
Nastoupili jsme do vedení obce, která v minulých volebních obdobích realizovala velice rozsáhlou
investiční činnost. V letech po roce 1989 přecházel do vlastnictví obcí poměrně značný majetek, bývalému
starostovi se podařilo získat velký objem finančních prostředků a to jak z prodeje nemovitostí, tak zejména
z dotací a půjček. Obec tak doznala značných změn, veřejností hodnocených velice pozitivně.
Na konci minulého volebního období však už prostředky obce na početné rozpracované a nedokončené
akce nestačily a obec se dostávala do značného prodlení s placením. To byla naše výchozí pozice a problém,
který se jako červená nit táhl celým uplynulým obdobím a zcela určitě nás bude ještě nějakou dobu provázet.
Myslíme si, že jsme tuto situaci vcelku zvládli. Do obce nepřestal jezdit autobus, ačkoliv k tomu bylo
zhruba před rokem velice blízko. (Na dopravní obslužnosti jsme provozovateli - společnosti Conex-Morava
dlužili za obě pololetí r.2002 – celkem 235 tis.Kč). S věřiteli obce bylo soustavně jednáno a dluhy jsou postupně
spláceny.Na obec byly podány dvě žaloby, ale i tyto byly vyřešeny dohodou.
Takže stručně pohled na hospodaření obce Slatinice za období od 18.11.2002 do 5.12.2003 z hlediska
převzatých závazků: neuhrazené faktury za provedené práce či služby činily na začátku tohoto období celkovou
částku 3.545.586,70 Kč. Z toho jsme do 5.12.2003 uhradili 2.914.466 Kč. K úhradě nám tedy zbývá 631.120,70
Kč. Další závazky vyplývající z půjček od soukromých či právnických osob (p.Mičík, Mikroregion aj.) činily
159.000 Kč + 200.000 Kč + 200.000 Kč. Za zakoupené nemovitosti 1.126.227 Kč + 85.594 Kč a závazky
vyplývající z dohody se ZŠ a SK jako úhrada nákladů na provoz tělocvičny v místní sokolovně 197.200 Kč.
Celkem tedy 1.968.021 Kč. Z této částky jsme uhradili 1.058.450 Kč. Zbývá uhradit 750.771 Kč.
Celková výše závazků z minulosti k uhrazení činí 1.381.891,70 Kč.
Z ostatních závazků probíhá splátka hypotečního úvěru na bytový dům ve výši 6.683.924 Kč, která je
financována z měsíčních splátek nájemníků bytového domu. Dále pak splátka ČOV ve výši 6.827.000, kterou
splácíme čtvrtletně částkou 443.000 Kč, tj. ročně 1.772.000 Kč až do roku 2007 včetně. Závazek vůči ZD
Senice na Hané za odstraněnou nemovitost odchovny mladého dobytka v r.2001 ve výši 991.912 Kč bude řešen
„Dohodou o narovnání“, jejíž znění bylo schváleno na posledním (sedmém) zasedání Zastupitelstva obce
Slatinice. Touto dohodou se zavazujeme část způsobené škody ve výši 300 tis.Kč zaplatit ve třech splátkách po
100 tis.Kč a to postupně v letech 2004-2006. Zbývající část způsobené škody ve výši 691.912 Kč uhradíme
převodem obecního pozemku p.č.578 do vlastnictví ZD jako zápočet na tyto zbývající pohledávky. To vše
mimo vlastní obecní rozpočet, jehož hodnocení bude provedeno v úvodu příštího roku.
V jarních měsících letošního roku se objevily další povinnosti obce neuveřejněné v závazcích při
předávání funkcí v listopadu 2002. Byl to např. odběr plynu za 2 roky z nepřihlášeného plynoměru v areálu
Lichtenštejnského dvora se stavem odpovídajícím platbě cca 60 tis.Kč. Podobně byla objevena smlouva o dílo
s datem 12.8.2002 v níž se zhotovitel (Obec Slatinice) zavazuje vybrat původní kamennou dlažbu nacházející se
ve dvoře d.č.14 (Hanačka), provést výměnu dešťové kanalizace nacházející se na ploše dvora pod původní
kamennou dlažbou, vyspádovat terén a položit novou dlažbu. To vše do 30.9.2003. Akce pochopitelně nebyla
v rozpočtu obce, chyběly na ni finanční prostředky ve výši cca 300.000 Kč, proto nebyla dosud realizována.
Také z těchto a dalších důvodů, abychom zbytečně nečeřili již tak dosti vzedmutou hladinu
protichůdných názorů v obci, jsme nesplnili slib daný občanům a nepřistoupili jsme prozatím k vydávání
ohlášeného čtvrtletního věstníku obce – za což se velice omlouváme a předkládáme tyto poněkud podrobnější
informace.

Další okruh problémů vznikl díky nepříznivému hodnocení auditů a dluhové služby za minulá léta. To
nám prakticky znemožnilo jednat s bankami a čerpat od nich úvěry na akce, které již byly rozpracované i
s příslibem dotací.
Přesto se nám podařilo akce realizovat– zejména stavbu inženýrských sítí pro podnikatelskou zónu
dotovanou z prostředků EU – agenturou SAPARD. K rekonstrukci a výstavbě vozovek, kanalizace a vodovodu
bylo možno přistoupit na základě úvěru čerpaného od dodavatele stavby – firmy Horstav Olomouc ve výši 5
mil.Kč. Celkové náklady na tuto akci činily 5.614.279 Kč, z toho dotace od agentury SAPARD 4.673.155 Kč,
vlastní prostředky 941.124 Kč, úroky 29.167 Kč.
Součástí této akce nebyly rozvody NN el.energie, které se nám podařilo zajistit nákladem 188.000 Kč,
přičemž hodnota díla činí 350.000 Kč. V příštím roce je nutno vybudovat přeložku vedení VN a novou
trafostanici. Rovněž se nám podařilo zahájit rekonstrukci lázeňských pramenů, na kterou jsme získali dotaci od
Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 592 tis.Kč. V závěru roku nám byla také přidělena dotace na obměnu
kontejnerů pro tříděný odpad.
Pro budoucí záměry obce jsme zakoupili drobné pozemky v okolí kostela a za farou. Bezúplatným
převodem na základě prokázání, že se jedná o historický majetek obce, jsme získali od Pozemkového fondu ČR
pozemek p.č.123, na kterém se nachází pramen sv.Václav o výměře 864 m2. Rovněž bezúplatným převodem byl
do našeho vlastnictví od PF ČR převeden pozemek, na kterém byla vybudována ČOV a následně zbývající část
oploceného pozemku okolo ČOV včetně příjezdové cesty a zbývající části pozemku pro dořešení koncového
stupně ČOV (na úpravu a likvidace kalů). Takže jsme do vlastnictví obce získali celý pozemek p.č.640 o
výměře 8.023 m2.
Je zřejmé, že za uplynulý rok nebylo možné dokončit vše, co bylo často i mnoho let restem obce, ale
nezaujatý občan ocení, že jsme nerezignovali a že za námi přeci jen něco pozitivního zůstává. Podrobněji se
výstavbou v obci zabývá další článek našeho Zpravodaje.
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 obecní rady, zastupitelům, pracovníkům obecního
úřadu i dalším externím spolupracovníkům a všem občanům za jejich práci, kterou odvedli v uplynulém roce
pro naši obec.
Závěrem bych chtěl popřát všem občanům krásné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, spokojenosti
a lásky
za Radu obce Slatinice:

Jiří Ambros - starosta
Výstavba v obci
Vážení spoluobčané,
byl jsem vyzván panem starostou, abych z pozice vedoucího pracovníků technické správy obce svým
příspěvkem zhodnotil uplynulý rok 2003. Úkol je to pro mě nový, jelikož po osmi letech strávených v této
funkci na Obecním úřadě ve Slatinicích je to poprvé, kdy mohu veřejně zhodnotit dosažené výsledky naší práce.
Přiznám se však, že cítím jistou míru zadostiučinění.
V uplynulém roce jsem se mnohem aktivněji mohl podílet na rozhodování do jakých stavebních úprav a
nových akcí se obecní úřad pustí, s čím započne. Možnost bližšího prostudování finanční situace a způsobu
přidělování dotací obci, která mi rovněž byla doposud odepírána, byla velice cenným podkladem pro vytvoření
pracovního plánu technické správy obce pro nadcházející rok 2003. Tento plán, právě vzhledem
k hospodářským těžkostem naší obce, o nichž dnes již pravděpodobně všichni víte a o kterých mi nepřísluší se
dále rozepisovat, se skládal především z menších stavebních úprav, do nichž nebylo možno zahrnout
dokončovací práce na dlouhodobě přestavovaném sídle obecního úřadu. Z velkého počtu drobných stavebních
úprav, které bylo nutno provést ve Slatinicích a v Lípách, jsme se rozhodli věnovat se těm nejnaléhavějším a
těm, pro něž jsme byli schopni zajistit dostatečnou finanční oporu v rozpočtu obce.
Chod obce z hlediska jednoduché technické údržby (sekání trávy, hrabání listí, odhrnování sněhu v zimě
nebo čištění potoka v Lípách) byl zabezpečen pracovníky obce bez větších problémů, i když při údržbě zeleně
jsme zaznamenali nárůst ošetřovaných ploch a značnou poruchovost zastaralé techniky. Před začátkem
venkovních prací proběhla v zimním období obvyklá technická údržba strojů a pracovního nářadí. Mimo jiné
jsme uvedli obecní TATRU do takového stavu, aby prošla STK a to po více než roce jejího provozu bez
příslušného osvědčení.

Pracovní sezóna pak začala na jaře a to dle plánu výraznými technickými úpravami okolí kostela.
Omlazení stromového porostu ve srázu pod kostelní zdí a výsadbu nových keřů jsme provedli ve spolupráci
s panem a paní Jankůjovými. Dalším (o poznání technicky složitějším) krokem pak byla úprava přístupové cesty
ke kostelu a faře. Konečnému položení žulové dlažby předcházelo prodloužení inž.sítí (voda, kanalizace, plyn) a
zhotovení přípojky pro kanalizaci na dům č.p.123 manželů Frankových. Rovněž byly realizovány přípojky
plynu, kanalizace, přeložky vody a telefonního vedení na místní faru. Součástí uvedené akce bylo i napojení
hasičské zbrojnice na kanalizaci a vodovod. Práce to byla složitá a fyzicky velmi náročná, protože kostel a
sousední budovy jsou stavěny na skále. (Tímto bych chtěl vyzvednout a ocenit úsilí všech pracovníků OÚ, kteří
se na této akci podíleli a poděkovat jim). Kolaudace přístupové cesty včetně vzniklého parkoviště v prostoru
mezi kostelem a farou proběhla týden před hodovými slavnostmi, tedy 8.srpna. Později na tyto úpravy ještě
navázala výstavba kamenné zdi a zpevnění srázu vedle vinného sklepa u Holubíků. V samém závěru r.2002
jsme zprovoznili zvony na věži místního kostela, jejichž zvuk nás od té doby třikrát denně provází naší životní
poutí. Na podzim letošního roku jsme se rovněž podíleli na opravě věžních hodin.
V průběhu března jsme upravili okolí vodojemu včetně výstavby nového oplocení. V dalších jarních
měsících jsme byli nuceni splnit závazek z předchozího roku – vybudování přípojek kanalizace, vody a plynu
k domu č.p.115 p.RNDr.Dočkala, což bylo podmínkou ke směně pozemků mezi obcí a p.RNDr.Dočkalem a
následnému zpřístupnění dalších pozemků v ulici „Na cíkánce“ k výstavbě rodinných domků. Za jejich prodej
jsme získali cca 2.250 tis. Tyto finanční prostředky byly využity na úhradu části závazků obce z r.2002.
Plán práce na letní období byl zcela pozměněn a to v souvislosti se zprávou Krajské hygienické stanice
o naprosto nevyhovujícím stavu školní kuchyně a jejím nezvratným rozhodnutím o ukončení provozu školní
vývařovny ke dni 30.6.2003. Většina z vás jistě ví ze zasedání zastupitelstva obce o jaký problém se jednalo a
jaká řešení se nabízela. Nejen že bylo nutné naprosto nečekaně vyčlenit větší finanční částku z již tak napnutého
rozpočtu obce, ale celá akce musela být dokončena v co nejkratším možném termínu. Technický dozor nad
touto akcí a hlavní díl zodpovědnosti převzal pan Jaroslav Matiáš, za obecní úřad pak starosta Jiří Ambros a
pracovní skupina OÚ. Stavební úpravy prováděly firmy vybrané radou obce s nimiž úzce spolupracovali
zaměstnanci pracovní skupiny OÚ. Stavební úpravy byly ukončeny v polovině listopadu, kolaudace pak úspěšně
proběhla 25.listopadu a provoz byl zahájen 1.prosince.
Právě neodkladná přestavba školní jídelny pozastavila další stavební úpravy v obci, jejichž realizace se
musela přesunout až na podzim. To se týkalo především vyřešení katastrofálního stavu dešťové kanalizace a
přípojek k rodinným domkům na splaškovou kanalizaci v uličce za školou. Bylo nutné položit 60 metrů
hlavního řádu kanalizačního potrubí na dešťovou vodu včetně napojení všech domů. Tyto práce byly prováděny
rovněž pracovníky OÚ. Těžko přístupný terén neumožňoval využití techniky a proto bylo nutné veškeré práce
provádět ručně.
Během září začaly stavební práce na třech akcích. Jednalo se o autobusovou zastávku na návsi před
lázněmi, prameny sv.Vít na Mlýnku a sv.Václav v zatáčce pod sokolovnou. Autobusová zastávka je ve fázi
výstavby s předpokládaným ukončením v dubnu 2004. Stavební úpravy pramene sv.Vít na Mlýnku jsou
v pokročilém stádiu a za příznivého počasí bude hrubá stavba dokončena na počátku roku 2004. Stavba pramene
sv.Václav v zatáčce pod sokolovnou je ve fázi přípravných prací.
Pokud jde o plán práce na příští rok, kromě běžné údržby a dokončení stávajících akcí jsou připraveny
stavební úpravy sociálního zařízení kulturního domu v Lípách, dokončení stavebních prací a přestěhování OÚ
ze stávajícího pronájmu do hlavní budovy Lichtenštejnského dvora, připojení mateřské školy a myslivecké
chaty Lumpík na splaškovou kanalizaci, oprava schodů a chodníku z Líp do Slatinic, již zmiňovaná přeložka
VN a výstavba trafostanice k podnikatelské zóně. Dále prodloužení kanalizace, rozvodů vody a rozšíření
distribuční sítě NN el.energie v ulici „Na cikánce“. Mezi plánované akce patří i přístavba sociálního zařízení
k ZŠ, dořešení koncového stupně ČOV (odvodňování kalů) a oprava střechy na obecním bytovém domě č.p.13.
Tyto a další plány (jako zahájení stavby splaškové kanalizace v Lípách) jsou zcela závislé na finančních
možnostech obce.
Projdeme-li pozorně obcí najdeme řadu míst, která si vyžádají neodkladný zásah či úpravu. Vše se však
nedá stihnout za jeden rok časově ani technicky (nemluvě o financích).
Z hlediska vedení pracovní skupiny technické správy obce pro mne tento rok nebyl nikterak zlomovým
a hodnotím ho jako zdařilý. Z pohledu představitele nového vedení obce se však musím přiznat, že z určitých
věcí jsem i při svém věku přinejmenším překvapen. Dostal jsem poprvé možnost bez obalu nahlédnout pod
pokličku tzv. „klidného života na malé obci“, jakou Slatinice a Lípy bezesporu jsou. Bylo pro mne nad míru
překvapující, kolik malicherných, sousedských sporů musíme v radě obce řešit, kolika nadávkám a invektivám
musíme čelit, kolika anonymním udáním musíme věnovat pozornost a energii.
Vám všem, občanům Slatinic a Líp, bych chtěl tedy popřát nejen do nového roku, ale i do dalších let
více vzájemné tolerance. Svorností malé obce vzkvétají, nesvorností i velké obce hynou…
hezké vánoční svátky přeje Karel Slezák

Rekonstrukce vývařovny ŠJ při ZŠ ve Slatinicích
Rekonstrukce školní jídelny byla zahájena v červenci letošního roku na základě rozhodnutí
zastupitelstva obce. K tomuto kroku zastupitele přimělo především rozhodnutí Krajské hygienické stanice,
která vzhledem k nevyhovujícím hygienickým podmínkám dosavadní školní kuchyně rozhodla o jejím uzavření.
Navíc obec jako zřizovatel školy je povinna zajistit stravování žáků ZŠ.
Z několika možných variant řešení uvedené situace byla nakonec vybrána jako nejefektivnější přístavba
a rekonstrukce ŠJ při ZŠ a celá akce byla neprodleně zahájena.
Technickou dokumentaci a stavební projekt splňující všechny nové hygienické normy připravil
p.Jaroslav Matiáš tak, aby v srpnu letošního roku mohly být zahájeny samotné práce. Předpokládaný rozpočet
činil cca 850 tis.Kč. Investorem celé akce se stala obec za vydatné pomoci sponzorů.
Skutečné náklady si vyžádaly cca 980 tis.Kč.
Tyto výdaje se skládají z následujících položek:
- materiál na hlavní kanal.větev,lapák tuku a kanalizační šachty cca 50 tis.Kč,
- náklady na hrubou stavbu (materiál, zednické, podlahářské a obkladačské práce, vnitřní a vnější omítky)
cca 450 tis. Kč,
- vzduchotechnika (digestoře a ventilace) 310 tis.Kč,
- elektroinstalace cca 65 tis.Kč,
- topenářské práce cca 33 tis.Kč,
- instalatérské práce cca 67 tis.Kč.
Zednické práce realizovala firma p.Josefa Slezáka a Vladimíra Dvořáka, topenářské práce firma p.Jiřího
Říhy, vzduchotechniku firma Faxa-Straka, instalatérské práce firma p.Jaroslava Hrubého a elektroinstalaci
provedl p.František Žouželka. Se zaměstnanci výše uvedených firem úzce spolupracovali pracovníci
technického úseku OÚ Slatinice.
Seznam sponzorů, kteří na tuto akci dosud přispěli, včetně výše konkrétních příspěvků:
- Sigma Group (25.000 Kč)
- Reklamní agentura ADVA, p.M.Vrzal (3.000 Kč)
- Stavební firma PROVA, p.Ing.B.Valenta (materiál v hodnotě 25.000 Kč)
- Obec Slatinky (50.000 Kč)
- MUDr.Hajdová (3.000 Kč)
- MUDr.Šnitzer (3.000 Kč)
- MUDr.Soviar (10.000 Kč)
- Koupelny CZ, p.P.Valsa (materiál v hodnotě 2.500 Kč)
- F.Žouželka (práce v hodnotě 17.000 Kč)
- J.Planička (10.000 Kč)
- MALITAS, R.Navrátil (10.000 Kč)
- stolařské práce: M.Navrátil, M.Šnajder
(celkem cca 158.500 Kč)
Všem uvedeným firmám, organizacím i jednotlivcům patří upřímné poděkování.
Rekonstrukce ŠJ při ZŠ, která byla úspěšně ukončena kolaudací dne 25.11.2003, je bezesporu jednou
z největších stavebních akcí naší obce v letošním roce a to jak po stránce finanční, tak technické i organizační.
Informace Stavební komise při OÚ Slatinice
Na obecní úřad by se neměli lidé bát přijít třeba jen pro informace. Je lépe se informovat, zda zamýšlená
oprava v domě vyžaduje povolení nebo ohlášení, než stavbu provést a k velkým finančním nákladům stavby
získat ještě pokutu za provádění černé stavby.
Povinnosti stavebníků:
Výměny oken, střešní krytiny, provádění fasády, vnitřní opravy koupelen, podlah, vnitřních instalací, to vše je
považováno za udržovací práce, případně stavební úpravy a je povinností stavebníka podat k tomuto ohlášení
stavební komisi.
V současné době rozšířené pergoly, altány, dále drobné hospodářské budovy, sklady domácího nářadí a
další podobné stavby nepřesahující 16 m2 vyžadují rovněž ohlášení drobné stavby, i když si mnozí svým
úsudkem řeknou, že na takovou „maličkost“ není potřeba žádného povolení. JE!! Ohlášení udržovacích prací,
stavebních úprav a drobných staveb (do 16 m2) se podává Stavební komisi při OÚ Slatinice. Veškerá tato
ohlášení jsou bez poplatku! (Předtištěné formuláře uvedených ohlášení jsou k dispozici v kanceláři OÚ).
Stavby větší než 16 m2 (dále pak nástavby a přístavby) automaticky podléhají stavebnímu povolení, které
vydává Stavební úřad v Lutíně, Olomoucká 131, 783 49 Lutín (tel.585 944 286).

Stavebníci, kteří hodlají provést úpravy vnějšího vzhledu rod.domů (úprava fasády, výměna oken,
střešní krytiny, atd.), které se nacházejí v „ochranném pásmu okolí nemovité kulturní památky – farního kostela
Nanebevzetí Panny Marie“ („Chajdy“, „Dědina“, okolí školy) mají před zahájením stavebních prací ještě jednu
povinnost: požádat oddělení památkové péče Magistrátu města Olomouce o vydání závazného stanoviska
k zamýšleným úpravám nemovitostí.
Tiskopisy žádostí a konkrétní podmínky stanovené pro uvedené ochranné pásmo jsou k dispozici v kanceláři
OÚ.
Každý dům v obci má v našem archivu svůj spis, kde jsou zakládány veškeré písemnosti, které se stavby
týkají a je tak přehledná evidence, kdy se na stavbě domu co opravovalo, měnilo apod.
Karel Slezák – vedoucí prac.skupiny a předseda stav.komise
Vánoční zamyšlení
Vánoce jsou jednou do roka. Nebojme se věnovat více svého času rodině, dětem, opuštěným, bohu.
Nikdy to nebude ztracený čas, ale spíše získaný prostor pro hluboké zlidštění našeho života. Vždyť podobně
čteme v evangeliu: „A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi“. (Jan 1,14).
Všem lidem dobré vůle požehnané, láskou a vděčností prozářené vánoční svátky přeje
otec Antonín
Půlnoční mše svatá v kostele Panny Marie Nanebevzetí ve Slatinicích bude sloužena 24.12.2003 ve
22.00 hod. Na Slavnost Narození Páně 25.12.2003 bude sloužena mše svatá v 10.30 hod. Taktéž i 26.12.2003 na
svátek svatého Štěpána bude sloužena mše svatá v 10.30 hod.
Příležitost ke svátosti smíření bude 21.12.2003 po mši svaté v 11.30 hod. Na požádání kdykoliv.

Z roční evidence obyvatel (k 1.12.2003)
Od konce loňského roku do 31.10.2003 jsme ve Slatinicích zaznamenali narození těchto dětí:
Jméno
Radim Koutný
Valérie Antoljaková
Michal Soldán
Eva Štaflová
Štěpán Filipčík
David Kurfürst
Michael Macek
Eliška Vilímcová
Vladimír Šnobl
Ondřej Svozil

datum narození
20.11.
20.11.
13.4.
6.4.
12.5.
29.5.
24.7.
9.9.
3.10.
15.10.

č.p.
180
177
74
253
134
326
302
341
130
57

30.12.
2.3.
29.3.
19.5.
6.8.
13.9.

84
31
114
104
94
54

V Lípách:
Tereza Trunečková
Dominik Štencl
Adam Štencl
Filip Sedláček
Jan Grumlík
Dominik Lakomý

Na rozdíl od celostátního poklesu porodnosti jsme v letošním roce zaznamenali mírný nárůst narozených dětí.
Všem rodičům upřímně gratulujeme a vítáme naše nové občánky.

V prosinci loňského a v průběhu letošního roku nás navždy opustili tito spoluobčané:
Jiřina Kyjonková
Růžena Reifová
František Tesař
Vladislav Kohoutek
Věra Černochová
Irena Zlámalová
František Hlobil
Helena Řehulková
Eva Mrténková
Petr Tomek

18.12.
30.12.
11.1.
6.3.
12.3.
12.5.
19.7.
28.7.
12.8.
31.8.

276
177
243
254
92
85
87
112
257
139

20.3.
10.4.
18.7.

71
10
118

V Lípách:
Blažena Čechová
Marie Kvapilová
Václav Jenáček

K 30.11.2003 jsme v naší obci opět registrovali celkový mírný nárůst počtu obyvatel na konečných 1461.
Zaznamenali jsme 32 přihlášených a 22 odhlášených osob z trvalého pobytu v naší obci.
Za OÚ Slatinice: Petr Šolc
Zpráva o činnosti kulturní komise při OÚ Slatinice
Do činnosti kulturní komise patří již tradiční rozesílání blahopřání oslavencům – občanům obce, kteří
již překročili padesátku a slaví významná životní jubilea. Snad i tato malá vzpomínka potěší. Rovněž návštěvy
divadelních představení v Moravském divadle v Olomouci se již staly tradicí a jednotlivé zájezdy vzorně
organizované paní Věrou Šreiberovou jsou vždy plně obsazeny.
Ale ne vždy se všechny (byť i dobře myšlené) akce vydaří. Jako např.v lednu, kdy se jednodenní
lyžařský zájezd setkal jen s mizivým zájmem občanů.
Naopak karneval na ledě děti náležitě ocenily, když se vyřádily na bruslích a stačily smlsnout i nějakou
tu sladkou odměnu od sponzorů. Rodiče a prarodiče malých bruslařů jistě zahřálo nejen svařené víno, ale i
pohled na všechny ty princezny a kovboje. Vydařené sportovní odpoledne bylo zakončeno pěkným
ohňostrojem.
Jsme velice rádi, že se nám i letos podařilo zorganizovat „Setkání s důchodci“. Příjemná hudba, milí
hosté, vystoupení našich dětí a závěrečná tombola – to vše jistě přispělo k přátelské atmosféře. Vždyť stále platí
„veselá mysl – půl zdraví“.
Do naší sokolovny zavítal také Mikuláš. Ve svátečním podvečeru děti nejdříve sledovaly divadelní
představení a poté všechny dětské oči rozzářila netrpělivě očekávaná mikulášská nadílka.
Na závěr bychom Vás chtěli pozvat na slavnostní setkání pod vánočním stromem, které se uskuteční
v pondělí 22.12.2003 v 17.00 hod. v Lípách a v 18.00 hod. ve Slatinicích. Doufáme, že tóny koled ještě umocní
příjemnou předvánoční atmosféru.
Členové kulturní komise
Základní škola Slatinice
Blíží se konec roku 2003. Roku, který naší škole přinesl a ještě přináší mnoho změn. Od ledna 2003
máme právní subjektivitu (není to vůbec lehké), proběhla u nás komplexní inspekce (také to nebylo snadné),
hygiena nám uzavřela školní kuchyni (musela se celá zrekonstruovat a přistavět), uskutečnil se první audit. Byl
a ještě to je velký nápor na všechny zaměstnance školy a školky. Všichni se snažíme, aby nic z toho nenarušilo
chod školy a naši žáci byli v klidu a pohodě.
Na úvod trochu čísel. Základní škola Slatinice (od 1.1.2003 právní subjekt) sdružuje mateřskou školu,
základní školu, školní družinu, školní jídelnu MŠ a školní jídelnu ZŠ. Ke své činnosti využívá 3 budovy, které
jsou majetkem zřizovatele, což je Obec Slatinice.

Základní školu navštěvuje 177 žáků, z toho 101 hochů a 76 dívek. 101 žáků má trvalé bydliště ve
Slatinicích, 19 v Lípách, 20 v Třebčíně, 35 ve Slatinkách a 2 žáci v Náměšti na Hané. Do mateřské školy je
zapsáno 49 dětí, z toho 24 dívek. Ze Slatinic a Líp je 36 dětí, z Třebčína 9, z Luběnic 3 a z Rataj 1. Ve školní
jídelně ZŠ se stravuje 128 žáků. Základní škola Slatinice má celkem 27 zaměstnanců, z toho 17 pedagogických
pracovníků. Provozních zaměstnanců je 10, součet jejich úvazků činí 8,650.
Ke dni 30.8.2003 ukončilo školní docházku 23 žáků devátého ročníku. Všichni žáci byli přijati na
střední školy nebo střední odborná učiliště. Na gymnázium 3 žáci, na obchodní akademii 3 žáci, na střední
odborné školy (zdravotní, průmyslovky, …) 7 žáků, na učební obor s maturitou 1 žák a na střední odborné
učiliště 9 žáků. 19.dubna 2004 čekají naše žáky opět přijímací zkoušky na střední školy. Všichni jsme zvědaví,
jak naši žáci uspějí, protože v Olomouckém kraji dochází k velké změně v přijímacím řízení. Klasické
přijímačky se nekonají, všichni žáci, kteří chtějí dále studovat, budou vypracovávat speciální testy, které sestaví
firma SCIO. Tyto testy budou na všech typech středních škol stejné a budou z češtiny, matematiky a tzv.
obecných studijních předpokladů. Některé střední školy k tomu mohou přidat testy z biologie, cizích jazyků
apod. Doufám, že tyto testy naši žáci zvládnou v pohodě a že se všichni dostanou na zvolené střední školy.
Na naší škole se vyučuje podle vzdělávacího programu „Základní škola“. Od 4.ročníku probíhá výuka
cizích jazyků. Kromě 9.ročníku se ve všech třídách vyučuje anglický jazyk, pouze v 9. ročníku jsou žáci
rozděleni na angličtináře a němčináře. Je škoda, že o výuku německého jazyka přestává být zájem. Od 7.do
9.ročníku mají žáci tzv. volitelné předměty. V letošním roce je to informatika, technické kreslení a konverzace
v anglickém jazyce. Kromě povinných a volitelných předmětů jsou vyučovány na naší škole dva nepovinné
předměty a to náboženství a německý jazyk. Dále si žáci mohou vybrat z několika zájmových útvarů.
V letošním roce jsou to: Malá Hanačka, individuální logopedická péče, dramatický kroužek, turistický
kroužek, počítačový kroužek, knihovnický kroužek, šachový kroužek, španělský jazyk (novinka), kroužek
reedukace z českého jazyka, cvičení z matematiky, cvičení z českého jazyka. Dále mohou žáci navštěvovat
výuku hry na hudební nástroje, kterou zabezpečuje p. Hanák.
I v letošním roce se snažíme zapojit co nejvíce žáků do různých soutěží, ať jsou to olympiády
(z matematiky, českého jazyka, dějepisu, fyziky, biologie, zeměpisu, chemie), různé matematické soutěže
(Pythagoriáda, Matematický Klokan, Matematická soutěž pro žáky 5.tříd), jazykové soutěže (v současné době
probíhá příprava na soutěž v konverzaci v AJ), recitační a výtvarné soutěže, různé sportovní soutěže. V letošním
roce jsme dosáhli velkého úspěchu v matematické olympiádě, kde žák (dnes 6.ročníku) Ondřej Chudoba obsadil
vynikající 1.místo v okresním kole (škoda, že se pro kategorii Z 5 nepořádá krajské kolo). Naši šachisté letos
opět suverénně vyhráli okresní přebor škol a postupují do krajského kola (v lednu 2003 v krajském kole obsadili
krásné 4.místo, přestože jsme měli věkově nejmladší družstvo). Školu v okresním kole reprezentovali tito žáci:
Jan Kolašín, Martin Navrátil, Tomáš Navrátil, Tomáš Ociepka, Tomáš Zapletal. Zájem o šachy ve škole vzrostl,
školního kola soutěže se zúčastnilo 14 žáků. Další úspěchy jsme zaznamenali i ve výtvarných a sportovních
soutěžích. Naši nejmladší fotbalisté (2.a 3. třída) skončili v okresním kole Mc Donald´s Cupu druzí, když
prohráli až ve finále s vítězem celostátního kola ZŠ Heyrovského.
Naše škola také pořádá různé akce pro děti i pro veřejnost. Tradicí se již stal karneval, ples, pálení
čarodějnic, netradiční rozloučení se školním rokem, dětský den … Dramatický kroužek nacvičil pro žáky školy i
pro veřejnost další pohádku, tentokrát „O líných strašidlech“, Malá Hanačka vystupuje v lázních i na dalších
akcích pro naše spoluobčany.
Letos jsme také uspořádali fotbalový turnaj „O pohár Jana Fialy“ a pro malé fotbalisty okrsková kola
Mc Donald´s Cupu. Mateřská škola uspořádala jarní a mikulášskou besídku, děti byly na výletě ve Vyškově,
navštívily různá divadelní představení. Všechny tyto akce bychom chtěli (pokud podmínky dovolí) pořádat i
v příštím roce a pevně doufám, že se nám podaří „vymyslet“ i něco nového. Samozřejmostí se stal lyžařský
výcvik pro žáky 7.ročníku, plavecký výcvik žáků 3.a 4.třídy, školní výlety, exkurze, návštěvy divadelních
představení, výchovných koncertů, různé besedy, atd. Dále se mohou naši spoluobčané zúčastnit počítačových
kurzů pro začátečníky pořádaných ve škole v rámci Národního programu počítačové gramotnosti. ZŠ se stala
také certifikovaným Metodickým centrem LANGMaster (= program elektronického vzdělávání v praxi).
Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kdo nám pomáhají ať s organizací různých akcí nebo s úpravou
prostor školních budov, všem našim sponzorům, bez kterých bychom nemohli výše jmenované akce pořádat.
Poděkování patří také OÚ za přístavbu krásné školní kuchyně, našim myslivcům, fotbalistům, hasičům za
pomoc a spolupráci a doufám, že i v příštím roce můžeme počítat s podporou všech, kterým záleží na dětech.
Šťastný nový rok…
Knihovny v Lípách a ve Slatinicích
Od ledna 2003 jsou knihovny ve Slatinicích a Lípách provozovány pod obecním úřadem. Za tu dobu
zakoupila obec knihy za 1029,- Kč, což je 7 knih. Z toho vyplývá, že knižní fond knihovny se prakticky
nezvyšuje. Pro čtenáře, kterých je na Slatinice dost, je to špatné. Zatím nám v letošním roce zapůjčuje knihy

knihovna v Olomouci, ale jen na krátkou dobu. Mnoho čtenářů si knihy nestačí vůbec půjčit a už se musí
odevzdat.
K 15.11.2003 má knihovna zapsaných 100 čtenářů, z toho 39 mládež do 15 roků. Knihovnu navštívilo
od ledna 2003 do 15.11.2003 – 880 čtenářů, kteří si půjčili 4720 titulů (z toho 1400 ks časopisy). Časopisy
Praktická žena a Čtyřlístek platí OÚ, ostatní jsou dary čtenářů. Chtěla bych při této příležitosti požádat naše
občany, kteří kupují některé zajímavé tituly časopisů a tyto mohou postrádat, zda by je knihovně nevěnovali.
Děkuji předem.
Naše knihovna má pěkné prostředí, všem se v ní líbí. Jen kdyby těch knižních novinek bylo
víc.Doufám, že se finanční situace OÚ zlepší a v příštím roce uvolní na zakoupení knih větší finanční obnos.
V Lípách je knihovnicí p. Paličková, která má zapsaných 8 stálých čtenářů. Paní knihovnici je líto, že si
více občanů Lip cestu do knihovny zatím nenašlo.
Do nového roku 2004 přeji všem našim čtenářům hodně zdraví, spokojenosti a taky pohody nad
pěkným zajímavým čtením.
Zuzana Kolašínová – ředitelka ZŠ
Vzpomínka stále živá…
Ani se nechce věřit, že je to již 5 let, co se stala letecká tragédie nedaleko naší obce. Mnozí si jistě
vzpomenou na 10.listopad 1998 kolem 17 hodiny večerní. V ponurém deštivém počasí se vracel vrtulník Mi-24
patřící do 331.tygří letky bitevních vrtulníků z Přerova z dalekého Irska zpět na základnu. Co se ve skutečnosti
stalo se možná už nikdo nedoví, oficiální zpráva hovoří o technické závadě na stroji. To však nic nemění na
faktu, že v troskách vrtulníku, který se zřítil na okraji lesa, zahynuli čtyři příslušníci letectva – pilot a kapitán
vrtulníku mjr.Ing.Vladimír Chromý, pilot mjr.Ing.Pavel Hurčík, pilot operátor npor.Ing.Marek Jósza a palubní
technik nrtm.Petr Cihlář. Tato jména jsou vytesána na žulové desce, dřevěný kříž a pomník označuje přesné
místo katastrofy asi 1 km západně od středu naší obce. (Pokud vyrazíte po žluté turistické značce směrem na
Velký Kosíř navede Vás k tomuto místu informační cedule).
Chybělo pouhých sedm minut a jejich let z irského Aldegrove nemusel být jejich letem posledním…
Každoročně v den výročí letecké tragedie se na tomto místě scházejí pozůstalí, lidé ze Slatinic a lázeňští hosté,
aby spolu s piloty vrtulníkové základny E.Beneše z Přerova při pietním aktu uctili památku obětí tohoto
leteckého neštěstí.

„Muž vždy dvě lásky má,
pro jednu žije,
pro druhou umírá.“
P.S. Poděkování patří všem dobrovolníkům, kteří se o toto místo starají!
Vladimír Opletal, kronikář obce
Neuvěřitelné se stalo skutkem… 577. lázeňská sezóna skončila
Je to neuvěřitelné, ale je tomu skutečně tak. Již pětsetsedmdesátásedmá lázeňská sezóna 2003
v nejstarších moravských lázních Slatinice končí dnem 21.prosince 2003. V této sezóně doznaly lázně opět
významných změn, a to jak v rozšíření a zkvalitnění ubytovací a léčebné kapacity, tak v dalším zvýšení odborné
lékařské lázeňské péče. Byla dostavěna 1.část 1.etapy nového lázeňského domu Stará kotelna poskytujícího
vysoce komfortní ubytovací služby. Od konce listopadu 2003 jsou řízení a organizace akciové společnosti
vykonávány z nového administrativního centra. Byly nakoupeny nové, moderní zdravotnické přístroje a
pomůcky, v souvislosti se zvýšením ubytovací kapacity byla rozšířena i léčebná kapacita o lékařské ordinace a
prostory pro individuální lázeňský tělocvik. Bylo vybudováno malé hřiště pro pétanque, dosazeny stromy a keře
v lázeňském parku. Od ledna byl pravidelně jedenkrát měsíčně vydáván Lázeňský zpravodaj, informující o
společenském a kulturním dění v lázních, které bylo opravdu bohaté a pestré. Od září byla sehnána významná
klientela z arabských zemí, zájem o léčení v našich lázních ze strany cizinců neustále roste. Zájem roste i ze
strany tuzemské klientely, a to zejména o welnesové služby.
Vedení akciové společnosti kladně kvituje i spolupráci s obcí, kterážto od posledních voleb do obecního
zastupitelstva díky panu starostovi Jiřímu Ambrosovi a nové obecní radě doznala daleko vyšších kvalit.
Není možno v tomto krátkém průřezu vyjmenovat všechny vysoce pozitivní změny, kterých bylo dosaženo.
Není to ani účelem. Podstatné je to, že akciová společnost se dynamicky rozvíjí, že se lázně podstatně obchodně

zviditelnily, že poskytují dost pracovních míst pro občany, že potřeba pracovních míst neustále meziročně roste,
že lázně mají kladný vliv na infrastrukturu obce.
Přejme si, aby naše překrásné hanácké lázně dále vzkvétaly, aby se staly tuzemskou i zahraniční
klientelou stále více vyhledávanými, aby spolu s nimi vzkvétala i obec Slatinice.
Přeji všem občanům Slatinic, obecní samosprávě, zaměstnancům lázní a našim klientům příjemné
prožití svátků vánočních a do nového roku 2004 zdraví, štěstí a pohodu.
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 2003.
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.
Letošní rok byl pro naši organizaci významný výročím 75 roků trvání našeho sboru. Oslavy proběhly
začátkem července. V pátek 4.7. byla otevřena výstava a večer se konala slavnostní schůze, kde jsme našim
členům předali různá ocenění. V sobotu jsme opékali ryby na „návsi“ a večer se konala taneční zábava na hřišti.
V neděli bylo vyvrcholení oslav zahájeno průvodem obcí a položením věnce k pomníku. Potom následovala
pohárová soutěž na hřišti. Všem členům, kteří se aktivně podíleli na přípravě těchto oslav patří poděkování.
Začátkem září jsme obnovili činnost mladých hasičů, kterých je 12. Díky nim má náš sbor v současné
době 71 členů. S těmito mladými hasiči jsme se zúčastnili branného závodu v Daskabátech, kde dokazovali
znalosti z topografie, zdravovědy, hasičských prostředků, vázání uzlů, střelby a jejich fyzické zdatnosti. Nutno
říci, že vzhledem k tomu, že to byl jejich první závod, dopadli velmi dobře.
Další naší akcí byl dětský den spojený s pochodem do čelechovského lomu, kde děti plnily různé úkoly.
V říjnu se v naší obci uskutečnil sběr starého železa.
Zatím poslední naší akcí byla Mikulášská besídka, která se dětem velmi líbila. Během celého roku se
systematicky věnujeme údržbě požární techniky a výcviku zásahového družstva. Také jsme provedli kontrolu
hydrantů.
Prožili jsme také smutné okamžiky, když jsme se k zármutku nás všech loučili s naší dlouholetou
členkou paní Balašovou.
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. V letošním
roce jsme uskutečnili 6 výborových a 6 členských schůzí, které provázela velmi nízká účast členů. Připomněli
jsme si významné životní jubileum člena SDH – bratra Václava Ambroze, který v letošním roce oslavil 50 roků.
Základna SDH Slatinice má v současné době 34 členů. Preventivní prohlídky se neprováděly a rovněž
nebyl zaznamenán žádný požár.
Na kulturním poli jsme uskutečnili dvě společenská setkání spolu s partnerkami na předváděcích akcích.
Dva naši členové se v květnu zúčastnili slavnostního otevření nového léčebného pramene v místních lázních.
Již tradičně jsme s úspěchem zorganizovali stavění a kácení máje, které proběhlo za velkého zájmu veřejnosti.
Opět jsme zajišťovali pravidelný jarní a podzimní sběr železného šrotu.
Pokladník SDH bratr Pavel Tomek se úspěšně zhostil svého úkolu při mistrovství republiky v požárním
sportu, kdy se staral o družstvo hasičů z Libereckého kraje.

Na závěr chci poděkovat obecnímu úřadu za dobrou spolupráci a veliteli zásahového družstva za snahu
o udržení akceschopnosti tohoto kolektivu. Přeji všem veselé svátky vánoční a v novém roce hodně zdraví a
pohody.
Lubomír Jakimik – starosta SDH
Zpráva velitele družstva
K nácviku na soutěže se sešlo jen několik členů družstva a to pouze dvakrát . Proto jsme se zúčastnili
jen jedné soutěže – v Lípách jsme obsadili předposlední místo. Měli jsme velké problémy s přípravou zastaralé
techniky – hasičského auta na STK. Potíže s brzdami se podařilo vyřešit až v letním období, poté co proběhlo
již několik hasičských soutěží.
Zaznamenali jsme také velký pokles zájmu o dění ve sboru a minimální účast členů na schůzích.
Brigády na výkop inženýrských sítí ke zbrojnici se zúčastnili jen čtyři členové. Pokud neučiníme potřebná
opatření, dojde postupně k ukončení činnosti SDH Slatinice!
Nezbývá než doufat, že se nám toto nebezpečí podaří odvrátit a na závěr přeji všem do nového roku
hodně štěstí a zdraví.
Stanislav Vystrčil – velitel družstva
Z činnosti Mysliveckého sdružení Slatinice
Naše myslivecké sdružení hospodařící na pozemcích obcí Slatinice, Lutín, Třebčín a Luběnice, na
nádherných partiích Malého Kosíře a severovýchodních svazích Velkého Kosíře má 33 členů, kteří provozují
myslivost na 1500 ha.
Členové sdružení kromě své základní činnosti, kterou je péče a chov zvěře v průběhu celého roku
(zajišťování krmiva pro zimní přikrmování, opravy a budování krmících zařízení a posedů, tlumení lišek, popř.
dalších škůdců), zajišťují ve spolupráci s Obecním úřadem Slatinice a Základní školou Slatinice různé okresní
akce, které přispívají k seznámení široké veřejnosti s regionem Slatinic.
Tento a minulý rok byly pro další naši činnost našeho sdružení dosti podstatné, protože došlo k mnoha
změnám, které vyplynuly z nového zákona o myslivosti č.449/2001Sb. V prvé řadě byla ustanovena nová
honební společenstva, zčásti docházelo ke změnám honiteb, změnám stanov HS a MS.
Každý náš myslivecký rok začíná a končí stejně, pravidelným sčítáním zvěře. Před odstřelem spárkaté
zvěře provádíme kontrolní střelby z kulových zbraní, kde musí všichni prokázat, jak dokáží se svou zbraní
zacházet, aby nedocházelo k nehodám.
V průběhu letošního roku jsme pořádali tyto akce:
výroční členská schůze
výsadba stromků
kontrolní střelby
ve spolupráci s místní základní školou ukončení školního roku a pálení čarodějnic
na začátku července 6. ročník střelecké soutěže na loveckém kole a sportovním trapu o pohár
předsedy MS, bohatě dotovaná cenami od sponzorů, které se pravidelně účastní stovka závodníků
tradiční hodová zábava s tombolou a mysliveckou kuchyní
střelby na asfaltové holuby, jako příprava na nastávající sezónu honů na drobnou zvěř
hony na drobnou zvěř.
V letošním roce jsme se podíleli na akcích pořádaných Okresním mysliveckým spolkem Olomouc.
V měsíci květnu jsme zabezpečovali Sbor zástupců – oslava 80. výročí založení ČMMJ, Výstavu trofejí za
uplynulou loveckou sezónu a Jarní svod loveckých psů. Tyto akce neslouží jen myslivcům, ale mají seznámit
širokou veřejnost s činností mysliveckých sdružení celého regionu.
V současné době můžeme sklízet úspěchy své práce, protože probíhají hony na drobnou zvěř (zajíc,
bažant). V příštím roce se budeme opět podílet na akcích OMS, které nám budou zadány Okresní mysliveckou
radou.
Být členem mysliveckého sdružení to není jen chodit s puškou a ohlížet krásy slatinické přírody. To je
totiž poslání. Jsme hrdí na to, co se nám dosud podařilo, a rozhodně chceme ve své činnosti pokračovat stejně
dobře jako v minulých létech.
Za MS Slatinice: Vítěžslav Hartmann

Co nového na kurtech?
V letošním roce jsme tenisové kurty provozovali pod hlavičkou SK Slatinice, který si tento areál pronajal
od obce. Podařilo se nám zorganizovat všechny tři naplánované turnaje. I v letošním roce nám počasí přálo a tak
se všechny plánované akce mohly uskutečnit ve stanovených termínech.
Nejvíce pobavení a zábavy nejen pro startující páry, ale i pro diváky, přinesl opět hned první z turnajů – 3.
ročník „ Propletence“, který se odehrál jako první z turnajů již tradičně v červnu. Z 16ti startujících párů měli
nakonec nejvíce sil P.Šolcová a P.Šolc. Na dalších medailových místech se umístili M.Valsová a P.Valsa spolu
s H.Šolcovou a J.Šolcem. Turnaj se vydařil a ani přísné pravidlo slabší ruky pro muže opět nebylo pro některé
borce velkým hendikepem.
V rámci tradičních hodových slavností se uskutečnil druhý z turnajů – srpnový „Bírkap“. Na sluncem
rozpálených dvorcích se opět odehrávaly urputné boje. Nejvíce sil měl nakonec host turnaje R.Kraváček, který
ve finále porazil I.Ptačníka. V boji o třetí místo poté zvítězil P.Šolc nad P.Valsou. V soutěži o cenu útěchy
tentokrát dominoval Z.Janík.
Posledním z turnajů bývá zářijový „Tuplák“, který celou sezónu uzavírá. V letošním ročníku jsme dali
šanci opět i hostům p.Papajíkovi a Mikulkovi z Náměště na Hané, kteří obhajovali vítězství z loňského roku.
Bohužel opět nenašli přemožitele, když ve finále zdolali R.Kvapila s I.Ptačníkem. Na pomyslném třetím
stupínku stanuli P.Valsa s P.Šolcem.
V jednotlivých utkáních se opět potvrdilo, že tento sport není limitován věkem. Naopak zkušenosti a
jistá ruka byly tou největší zbraní tenistů.
Rádi bychom ještě upozornili na některá pravidla chování v tenisovém areálu neboť se našlo i několik
jedinců, kteří je zřejmě neznají:
Tenisový areál lze využívat až po objednání u správce kurtů. Samozřejmostí je udržování pořádku a
respektování provozního řádu. V tenisovém areálu je zakázáno kouření a zvláště přelézání do sousedních zahrad
pro míče a narušování soukromí sousedů hlučným chováním!
Přejeme všem spoluobčanům a zvláště příznivcům sportu příjemné prožití vánočních svátků, pevné
zdraví a mnoho úspěchů v příštím roce a současně připomínáme, že zájemci o tenis se mohou od ledna příštího
roku nahlásit u správce kurtů v kanceláři OÚ Slatinice.
Za slatinické tenisty Petr Šolc
Ze života sportovního klubu Slatinice
Rok 2003 byl pro náš klub, zejména po finanční stránce velmi těžký (zvýšení cen energií, dopravy atd.).
Výbor klubu v čele s předsedou Petrem Šolcem hledal cesty, jak tuto tíživou situaci vyřešit. Navíc jsme
zaznamenali nižší návštěvy diváků, takže vybrané vstupné nestačilo ani na zaplacení rozhodčích. Proto
v letošním roce došlo ke zvýšenému využívání stadionu formou pronájmu převážně Sigmě a 1.HFK Olomouc a
to na jejich tréninky, přípravná utkání a mistrovská utkání dorostu. Již tradičně se uskutečnil Sportovní ples,
Šibřinky a Hodová zábava (i zde byla bohužel zaznamenána nižší návštěva proti minulým rokům). Veškeré tyto
akce měly za cíl získat finanční prostředky na zabezpečení činnosti klubu. Vzhledem k nově vzniklé právní
subjektivitě školy bude rovněž nutné aktualizovat dohodu o spolupráci s obcí a školou. Ze zkušeností víme jak
důležitá je právě spolupráce s obcí, protože bez ní by měla úroveň kopané ve Slatinicích klesající tendenci.
Myslíme, že fanoušci našeho klubu, všichni členové SK a zvláště sportující mládež si tuto pozornost zaslouží.
Družstvo mužů se v rámci přípravy na jarní část soutěže zúčastnilo zimního turnaje v Prostějově.
Bohužel se mužům na jaře již nedařilo jako v podzimní části a z původního 5. místa klesli v soutěžním ročníku
2002-2003 na konečné 9.místo (získali 26 bodů, 7x zvítězili, 5x remizovali, 10x prohráli). Do podzimní části
soutěže mužstvo nastupovalo s několika změnami. Na hostování přišli Tomáš Los ze Sigmy Olomouc, Radek
Švéda z Lutína a Roman Šmíd, který působil v rakouské regionální soutěži. Po značně nevyrovnaných
výkonech se družstvo mužů v podzimní části soutěže umístilo na konečném 10.místě. Trenérem mužů byl
Zdeněk Čížek, vedoucím mužstva Jiří Michalčík st., kterého v některých utkáních zastupoval Jiří Liška. Velkým
úspěchem mužů bylo vítězství v Hanáckém poháru, když ve dvoukolovém finále zdolali Haňovice. Již dnes se
tedy můžeme těšit na los Českého poháru, v jehož osudí nebudeme chybět a v příštím roce tak přivítáme
kvalitního soupeře z vyšší soutěže.
Podle statistiky za rok 2003 nejvíce minut odehrál Martin Šnajder (98%), Ladislav Hošák (96%) a
Pavel Strouhal (91%). Nejvíce branek nastřílel Jiří Michalčík (7), Martin Ryšavý (6), Jindřich Smékal a Jiří
Bilík (oba po 4). Nejproduktivnějším hráčem se stal Martin Ryšavý, za ním následuje Jiří Michalčík a Jiří Bilík.
Nejvíce žlutých karet obdržel Pavel Strouhal (6), Lukáš Vrána a Jiří Bilík (oba po 4). Červenou kartu obdržel
Aleš Pudel.

Družstvo dorostenců, které hrálo v I.třídě, skončilo v ročníku 2002-2003 na posledním místě a
sestoupilo do II.třídy. Hlavní příčinou byl nedostatek hráčů (nebylo družstvo starších žáků), špatná docházka na
tréninky a z toho plynoucí špatný kolektivní výkon. Situace by se měla v budoucnu zlepšit, protože do družstva
již budou nastupovat hráči, kteří začali hrát kopanou již od benjamínků. Po podzimní části skončili dorostenci
ve II.třídě na 8.místě. Vedoucím družstva je v současné době Josef Odstrčil a trenérem Antonín Šolc.
Starší žáci, kteří se opět přihlásili do soutěže, startovali ve III.třídě a po podzimní části soutěže skončili
na 3.místě. Vůdčí osobností družstva byl obětavý Rostislav Halouska.
Mladší žáci skončili v ročníku 2002-2003 ve II.třídě na 4.místě a po podzimní části soutěže tabulku již
vedou, když ani jednou neokusili hořkost porážky. Jejich výkony jsou velkým příslibem pro budoucnost klubu.
Na těchto dobrých výsledcích se nejvíce podílela úspěšná dvojice trenérů Oldřich Látal a Pavel Strnad.
Dobrých výsledků dosahují rovněž benjamínci, kteří v ročníku 2002-2003 skončili v okrese na 7.místě
z 16ti družstev. Velmi odpovědní a svědomití byli Libor Jahn jako vedoucí a Radek Garzina jako trenér.
Z výše uvedené statistiky vyplývá, že družstva žáků zaznamenávají proti dřívějším rokům zvýšenou
úroveň. Velkou zásluhu na tom má, kromě již zmiňovaných vedoucích a trenérů i ředitelka místní ZŠ Zuzana
Kolašínová, která uplatňovala svoje organizační schopnosti, nadšení pro dobrou věc a pomáhala obětavě řešit
občasné problémy. Postupně se tak daří naplňovat záměr, který nastínil již dřívější předseda klubu Jaroslav
Šolc, který prosazoval výchovu mladých fotbalistů z vlastních řad a to již od benjamínků.
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 „fotbálkům“ pod vedením O.Látala a rovněž pomáhají klubu při organizaci
mistrovských utkání a při zvelebování areálu.
Nelze zapomenout i na naše ženy, které pravidelně cvičily pod vedením M. Valsové, H.Fialové a
J.Popelkové.
V příštím roce vzpomeneme 100.výročí založení Sokola ve Slatinicích (blíže v níže uvedeném
příspěvku). Začátkem příštího roku nás čeká výroční členská schůze (pátek 23.1.2004 v SOKOLOVNĚ), na
které bude zvolen výkonný výbor SK na další dva roky a také již byly stanoveny termíny jednotlivých plesů
(Sportovní – pátek 16.1.2004 a Šibřinky – pátek 6.2.2004).
Ještě bychom chtěli upozornit na probíhající úpravy sportovního areálu. Jistě si všichni všimli, že byly
odstraněny vzrostlé stromy u hlavní plochy. Tato změna byla bohužel nevyhnutelná, neboť kořeny těchto
stromů již přímo narušovaly hrací plochu, odebíraly trávníku vláhu a většina větví těchto stromů již rostla
přímo nad hřištěm. Součástí této úpravy bude i posunutí a snížení travnatého valu, aby hrací plocha získala
rozměry pro kopanou na nejvyšší úrovni (přípravná utkání ligových mužstev, ligová soutěž dorostu,…) a aby
byla usnadněna údržba areálu. Samozřejmostí bude i nová výsadba stromů (dále od hrací plochy), která bude
provedena v jarním období.
Závěrem bych chtěl jménem výboru SK Slatinice i svým poděkovat obci, škole, rodičům, všem členům
a příznivcům za veškerou pomoc, pochopení a přízeň, kterou během roku projevovali klubu. Do nového roku
2004 přeji všem stálé zdraví, nadšení, obětavost a toleranci pro další úspěchy a rozvoj SK Slatinice.

Vzpomínáme 100. výročí založení SOKOLA Slatinice
V roce 2004 si připomeneme velkou událost v životě naší obce a jejího okolí, když před 100 lety v roce
1904 došlo k založení tělovýchovné jednoty SOKOL. Úvodem bych chtěl připomenout našim spoluobčanům,
zejména těm mladším, význam založení organizace SOKOL v naší vlasti a vrátit se v krátkosti do její historie,
kterou je třeba stále mít na paměti.
Sokol, jako první tělovýchovný spolek byl ustanovený na popud Miroslava Tyrše 16.února 1862 pod
jménem Tělocvičná jednota pražská aneb Sokol pražský. Prvním starostou byl Jindřich Fügner a prvním
náčelníkem Miroslav Tyrš. Z malých začátků vyrostlo mohutné sokolské hnutí, jemuž dal Tyrš náplň, směr a
cíl. Podle pokrokových ideálů Tyršových, jimiž byl zejména boj za svobodu a demokracii, měl Sokol vytvořit
bratrstvo vycvičené k národnímu zápasu za osvobození z rakousko-uherského jařma. Sokol, jehož mohutná síť
se rozprostřela i do malých městeček a obcí, utvrzoval všude národní sebevědomí a vychovával neoblomné
povahy i demokratickou družnost na podkladě přísné, dobrovolné kázně, takže daleko přesahoval rámec
tělocvičný. Jeho pražské slety se staly mohutnými projevy národní síly a svátky národní myšlenky, toužícími po
roztržení všech okovů, jež utlačovaly český národ. Sokol pomáhal českému národu také dobývati srdcí ciziny,
která s překvapením pozorovala vzrůst českého národa, jehož paměť od delší doby v Evropě takřka vymírala po
téměř 300 let rakouské poroby.

Sokolské jednoty se sloučili v Českou obec sokolskou a velkou měrou se v roce 1918 podílely na vzniku
Československé republiky. Po vzniku ČSR se sloučili v Československou obec sokolskou, jejíž největší
rozmach byl v r.1938, kdy měla přes 639.000 příslušníků, členstva, dorostu a žactva ve 44 župách s 2.541
jednotami a 175 pobočkami. Vnějším projevem tělovýchovné a organizační vyspělosti Sokolstva bylo pořádání
veřejných cvičení a všesokolských sletů. Za 1.všesokolský slet se pokládá veřejné vystoupení v r.1882, které
bylo vedeno ještě M.Tyršem. Poslední X.všesokolský slet před 2.světovou válkou se stal protifašistickou
národní manifestací na obranu republiky proti fašistické agresi.
Po okupaci fašistickým Německem byl Sokol v roce 1941 zakázán a mnoho jeho členů skončilo
v koncentračních táborech a z nichž se část již nedožila osvobození naší vlasti.
Po 2.světové válce se konal XI.všesokolský slet v roce 1948, což byl poslední slet před následným
sjednocením tělesné výchovy a sportu. Tím byla prakticky ukončena činnost Sokola jako samostatné
tělovýchovné organizace.
Vlastenecký duch, který se šířil z Prahy po celé naší vlasti, se dostal i do naší obce. Byl to historický rok
1904, kdy byl založen SOKOL ve Slatinicích. Zásluhu na tom měl František Samohýl, který jako zřízenec
zdejších lázní byl prvním tvůrcem a cvičitelem. Ustavující, první valná hromada TJ SOKOL pro Slatinice a
okolí se konala 28.února 1904 v sále místního hostince zvaného „Na Figleně“. Valná hromada pak zvolila za
starostu Sokola Jana Dočkala, místostarostu Jana Nevrlého a náčelníka Františka Běhala. Zapisovatelem této
schůze byl Dr.Josef Reindl. Tělocvičná jednota si z počátku vedla dobře, ale v následujících letech prodělávala
těžkou vnitřní krizi kvůli osobním sporům. Až teprve v roce 1908 zvolením nového výboru pod vedením
starosty Josefa Reindla, místostarosty Jana Nevrlého a náčelníka Leopolda Grumlíka se podařilo opět vzkřísit
naši sokolskou jednotu k životu. Zejména myšlenky a činnost starosty Dr.Josefa Reindla byly neocenitelné. Byl
založen sokolský dorost a uspořádány večery písní, divadla, večírky, veřejná cvičení a pořádány přednášky o
národních velikánech. Přesto se však vyskytli i někteří jedinci, kteří činnosti Sokola nepřáli. V roce 1909 zahájil
proti sokolské jednotě ostrý boj slatinický kaplan Josef Hofer, který u zemské rady vymohl zákaz cvičení
dorostu a žactva.
Dne 17.5.1910 došlo k založení ženského odboru a první náčelnicí byla zvolena Anna Reindlová. Dne
18.10.1909 podává starosta Dr.Reindl návrh na založení stavebního fondu pro stavbu sokolovny. Ve dnech 28.6.
až 2.7.1912 se konal VI.všesokolský slet v Praze, kterého se naše jednota poprvé zúčastnila a to 30 členů a
členek. To se již začíná projevovat válečné napětí před blížící se 1.světovou válkou a mnoho členů muselo
nastoupit na vojnu. Projevilo se to i při volbě výboru v roce 1913, která byla roztříštěná. Až pak se podařilo
zvolit výbor a za starostu byl zvolen Josef Kavánek, místostarostou Jan Hladký a náčelníkem Josef Myšák. Dne
21.3.1915 se konala smuteční schůze na paměť padlých a zemřelých členů na válečném poli. Poslední výborová
schůze byla v dubnu 1915 a další činnost byla v důsledku válečného napětí zastavena.
První valná hromada po 1.světové válce se konala 25.4.1918 a po provedené volbě byl starostou zvolen
Alois Placek z Lutína, místostarostou Jan Hladký ze Slatinic a náčelníkem Leopold Grumlík z Andlerky (nyní
Lípy). Jeden z největších úspěchů v té době je zakoupení bývalého kamenolomu ve Slatinicích (za školou) na
zřízení letního cvičiště a později pro stavbu sokolovny. Definitivní smlouva o zakoupení pozemku od
Dr.Petruse byla uskutečněna 12.7.1920. V dubnu 1921 Ing.Grunta znivelizoval cvičiště a již 21.8.1921 se
konalo veřejné cvičení. Důležitým mezníkem v činnosti Sokola ve Slatinicích byl 31.březen 1935, kdy byla
svolána mimořádná valná hromada za účelem zahájení výstavby sokolovny. Za účasti 59 členů byla vyhlášena
pracovní povinnost a to muži 60 hodin a ženy 50 hodin. Zvolen byl nový stavební výbor jehož předsedou se
stává Karel Derich. Schváleno bylo zadání stavby firmě František Benda a Nedělník v Prostějově. Od členstva
bylo vybráno 10 tis.Kč, učitel Krček daroval 2 tis. Kč, obec Slatinice darovala 1 tis.Kč. Firma Sigmund
provedla zdarma vývrt studny a darovala čerpadlo. Je nutno připomenout, že rovněž šéfové firmy Sigmund byly
příznivci a mecenáši slatinického Sokola a např. šéf Jan Sigmund byl členem výboru v letech 1923-1933. Dále
byly prováděny úpisy akce na stavbu sokolovny a nekrytý schodek e výši 75 tis.Kč měli zaručit a úrokovat
příznivci Sokola. Již 13.4.1935 se započalo s pozemními pracemi a 20.6.1935 byla pak stavba pod střechou.
Kolaudace sokolovny byla provedena neuvěřitelně již 17.10.1935. A to díky vynikající organizaci a vysokému
pracovnímu nasazení.
V meziválečném období byla vyvíjena mnohostranná činnost, i když ne všechno bylo bez problémů.
Základem činnosti byla pravidelná cvičení a jejich vyvrcholením byla veřejná cvičení, župní slety a největším
svátkem byly sokolské slety v Praze. Rovněž byly pořádány tělocvičné akademie a účast na župních závodech.
Nejaktivnějšími náčelníky v té době byli Jan Kopecký z Třebčína, Alois Prchal, Josef Myšák, Ferdinand Fiala,
Silvestr Koutný a Jan Pospíšil. U ženských složek Běta Kubálková, Štěpánka Fialová roz.Coufalová a Jarmila
Blažková roz.Navrátilová, která představovala zejména neúnavnou a temperamentní náčelnici během 7.období.
Rozsáhlá byla rovněž vzdělávací a osvětová činnost, o kterou se zasloužil František Kubálek a zejména Antonín
Opletal z Třebčína, který vyvíjel činnost od r.1922 ve 14 funkčních obdobích a měl nemalou zásluhu na rozvoji
Sokola a výstavbě sokolovny.

Rozsáhlá činnost byla rovněž na úseku společenském a zábavním. Byly pořádány divadla, taneční
zábavy, koncerty a tradiční sokolské šibřinky s velkou výpravou. TJ Sokol pracuje omezeně až do 5.3.1941. Je
válečné období a činnost Sokola je zakázána. Majetek sokolský byl konfiskován, veškeré doklady a knihy
odebrány a pokladní hotovost zabavena.
V roce 1945 skončila 2.světová válka a tím i těžká léta okupace. Lidé měli hodně dobré vůle a mnoho
pracovního nadšení. I činnost v naší sokolské jednotě se rozběhla na plné obrátky. Již 21.5.1945 se konala
pracovní schůze, kterou svolal starosta František Čížek (zvolený v r.1941), na kterou se sešlo velké množství
členstva. Hlavním úkolem bylo provést nábor členů a zahájit cvičení (pověřen stávající místonáčelník Vladimír
Kubálek). Dále bylo třeba pořídit soupis stávajícího inventáře a nářadí (pověřen hospodář Jan Nevrlý). Rovněž
bylo třeba zahájit kulturně-společenskou činnost (do funkce vzdělavatele byl pověřen Antonín Opletal
z Třebčína). Bylo vzpomenuto členů, kteří se stali obětí nacismu. Josef Myšák byl po věznění popraven, Jan
Myšák po několikaletém věznění v koncentračním táboře byl na cestě zpět do vlasti ubit gestapáky, Ing.Jan
Sigmund byl popraven.
První poválečná valná hromada se uskutečnila 7.10.1945 a navrhla smělé plány do budoucna. byl na ní
zvolen první poválečný výbor, který měl 21 členů a 4 náhradníky. Starostou byl zvolen František Dostál,
náčelníkem Silvestr Koutný, náčelnicí Jarmila Blažková, vzdělavatelem Antonín Opletal z Třebčína. Počátkem
r.1947 se vzdává funkce náčelníka S.Koutný a na jeho místo je zvolen Josef Opletal.
Poválečná činnost v Sokole zaznamenala takový průběh, jak tomu bylo před válkou a na to si již rád
vzpomínám, jako tehdejší člen Sokola. Každý den dlouho do večera se v sokolovně ozýval radostný smích
bezstarostného mládí, dobrá nálada a mnoho pracovního nadšení. Jsou to vzpomínky, na které se těžko
zapomíná. Základem činnosti byla pravidelná cvičení. Cvičilo se jednak na nářadí, kde nám mladým byli
vzorem borci jako např. náčelník S.Koutný, Ferd.Fiala, A.Přidal, J.Odehnal, J.Jindra a další. Velkou aktivitu
projevovaly též ženské složky, kde hlavní iniciátorkou veškerého dění byla J.Blažková. Kromě cvičení na nářadí
se provozovaly též různé sporty – zejména na sokolském cvičišti, čehož byl hlavní propagátor J.Opletal. Byla to
zejména lehká atletika, kdy např. na závodech ve Vrbátkách za účasti 160 závodníků získal J.Kosatík 1.místo
(koule a disk), M.Lakomý 1.místo (výška) a 3.místo (dálka), A.Opletal 2.místo (koule). Dále to byla odbíjená
(J.Kosatík, A.Opletal, M.Lakomý, M.Vyhlídal a další), stolní tenis (J.Sedláček, A.Opletal, M.Lakomý a další),
na branných závodech v Prostějově obsadili Josef a Antonín Opletalovi 3. a 4.místo. Dále to byl nácvik
prostných na veřejná cvičení. Velmi rád vzpomínám na ty okamžiky, kdy jsme jezdívali na vyzdobených
žebřinových vozech s velkým nadšením a zpěvem na veřejná cvičení do okolních jednot. Vyvrcholením naší
činnosti pak byl po župním sletě v r.1948 XI.všesokolský slet v Praze. Z naší jednoty se sletu zúčastnilo 10 žáků
(ved.M.Lakomý), 12 dorostenců (ved. F.Všetička), 16 mužů (ved. J.Opletal), 16 žaček, 35 dorostenek a 24 žen
(ved. J.Blažková). Kdo necvičil na sletu před přeplněnými tribunami, nikdy nepocítil ten skvělý pocit, ty
nádherné chvíle a trvale nezapomenutelné zážitky. Nelze též zapomínat na tělocvičné akademie pořádané při
příležitosti významných událostí.
Velmi rozsáhlá byla též osvětová a kulturní činnost. Zejména bohatá byla divadelní činnost. Bylo
sehráno několik divadelních představení pro dospělé i děti v nastudování skvělého učitele a pedagoga Františka
Čecha a vzdělavatele Jaroslava Kosatíka. Každoročně byly pořádány Šibřinky, se skvělou výpravou vyjadřující
název šibřinek na jejíž výzdobě se podílelo s velkým nadšením veškeré členstvo jednoty. Dále to byly též
sokolské plesy, taneční zábavy, vinobraní a silvestrovské večírky za režie Mir. Stratila. Veškeré tyto podniky
byly též finančním zdrojem jednoty. Součástí osvětové a kulturní činnosti bylo též sokolské kino. Vedoucím
kinoodboru byl Josef Jínek.
Historickou propagací hanáckého folkloru bylo utvoření krojovaného kroužku Sokola Slatinice dne
3.4.1946 pod vedením Boženy Stratilové. V režijním zpracování několika hanáckých scének učitele Svatopluka
Klemsi vystupovala Hanácká krojovaná skupina při různých slavnostech doma i v okolí a dokonce i
v brněnském rozhlase. Velkého uznání se ji dostalo vystoupením na Strážnických slavnostech. K tomuto
vystoupení nastudovala skupina staré obřadní tance „Královničky“. Režijní zpracování provedl jeden
z největších tvůrců hanáckého folkloru ve Slatinicích učitel Svatopluk Klemsa, tance nacvičila Božena
Stratilová, hanácké zpěvy učitel František Čech a hudební doprovod upravil profesor Jiroušek z Olomouce.
S platností od 1.1.1949 došlo ke sloučení Sokola Slatinice a Sportovního klubu Slatinice do jedné
organizace s názvem Sokol Slatinice, což bylo učiněno v souladu s nadřízenými orgány za účelem sjednocení
všech tělovýchovných a sportovních organizací do jedné vrcholné organizace s názvem Sokol. Tím prakticky
skončila činnost Sokola jako samostatné tělovýchovné organizace.
V roce 1990 došlo celostátně opět k obnovení samostatné tělovýchovné organizace Sokol, který navázal
na přerušenou činnost před sjednocením v r.1949. U nás ve Slatinicích se Sokol již bohužel nepodařilo obnovit,
protože nebylo dostatečné množství mladších členů, kteří by oživili sokolskou myšlenku a nás - několik starších
členů již nemělo tolik síly, aby se podařilo činnost Sokola obnovit. Je to však škoda zejména vůči naší mládeži.

Na závěr bych chtěl říci, že rád a s hlubokou láskou a obdivem vzpomínám na své cvičitele, starší bratry
a sestry pro jejich zápal, vůli, dravost a chuť, kterou nám vštěpovali. Nezáleží totiž všechno na dokonalé
výzbroji a výstroji, od kvalitně školených trenérů a finančního zajištění, jak často v současné době slyšíme.
Všichni ti, se kterými jsem svoje krásné mládí prožil v Sokole, mi jistě dají za pravdu, že to bylo konáno bez
zištných důvodů a jen pro krásné přátelství a lásku mezi lidmi.
Milan Lakomý – člen výboru SK a bývalý člen Sokola
Taneční skupina Rytmus
Taneční skupina „Rytmus Slatinice“ působí ve Slatinicích pod vedením Katariny Křížkové již třetím
rokem. Navštěvují ji již ti nejmenší od 4 let až po juniory do 15 let.Zkoušky probíhají dvakrát týdně v pondělí a
ve čtvrtek v sokolovně. Děti se zde učí základy pohybové průpravy a tance. Každá věková kategorie nacvičuje
sestavu, se kterou jezdí nejen na soutěže, ale i na různá vystoupení, což děti baví. A hlavně mohou na soutěžích
předvést vše, co se naučily. Účastní se nejen regionálních soutěží, ale také např. mistrovství Moravy. I nyní se
připravujeme na novou taneční sezónu.
Katarina Křížková

Na závěr upozorňujeme, že Liga 100 Olomouc pořádá v sobotu dne 3.1.2004 Zimní běh přes Kosíř.
Start závodu je v 11.00 hod. před lázněmi ve Slatinicích.
Srdečně zvou pořadatelé

