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VÁNOČNÍ

SDĚLENÍ OBECNÍ RADY

Vážení spoluobčané, tak, jako v minulých letech předkládáme Vám i letos další již 7. vydání našeho
Zpravodaje. V něm každá organizace fungující v rámci naší obce podává informace o své činnosti v uplynulém
roce.
Úvodní slovo patřilo vždy starostovi obce, který měl možnost jako první ve svém příspěvku zhodnotit
uplynulý rok jak kulturně a společensky, tak pracovně a ekonomicky. Letošní rok se však do značné míry
odlišuje od těch předešlých. Tím důvodem jsou, jak již jistě všichni víte, významné změny v personálním
obsazení vedení obce, vzešlé z výsledků komunálních voleb konaných na podzim letošního roku. Nebylo by
příliš poctivé nesdělit, že právě výsledky letošních voleb budou příčinou řady klíčových změn jak ve způsobu
vedení obce, stanovení priorit a jejich pracovních cílů, tak v životě Vás, samotných občanů obcí Slatinice a
Lípy.
Vánoční čas však podle našeho názoru není příliš vhodnou dobou k politickým agitacím, proto si ještě
chvíli ponecháme čas na pečlivé zhodnocení a zbilancování uplynulého roku.
O jednom z nových záměrů obecního úřadu se však s Vámi můžeme podělit již nyní. Jelikož písemná
forma sdělování informací Vám občanům je ze všech používaných způsobů zpravidla nejúčinnější a navíc je
zde možné uplatňovat i zpětné vazby „...co je psáno, to je dáno..“ , rozhodli jsme se začít od roku 2003
s vydáváním další tiskoviny obecního úřadu pod názvem „Věstník“.
Toto periodikum bude vycházet vždy po zasedání obecního zastupitelstva, čili čtvrtletně. Po obsahové
stránce se bude zaměřovat na obecní vyhlášky, plán práce a obecní rozpočet v časovém období následujících tří
měsíců, aktuální informace pro občany (např. doba výběru a cena vodného/stočného, odvoz komunálního
odpadu, odečty vodoměrů a pod.). V tomto věstníku budou pravidelně uváděna i veškerá usnesení z veřejných
zasedání zastupitelů.
Věříme, že nová forma poskytování informací, jenž samozřejmě pouze rozšiřuje stávající způsoby
(vývěsky, rozhlas) se setká s příznivým ohlasem. Je pro nás závazné, aby bilance letošního roku a celkové
zhodnocení ekonomické situace naší obce bylo uvedeno již prvním čísle.
Závěrem se ještě jednou vracíme k času adventu. Přejeme Vám všem, jménem obecní rady, ale i všech
obecních zastupitelů, příjemné prožití svátků vánočních, mnoho zdraví, pracovních a osobních úspěchů
v novém roce.
za obecní radu starosta Jiří Ambros

Komunální volby 2002
Po volbách konaných dne 1. a 2. listopadu letošního roku, se 14. listopadu konala ustavující schůze
zvolených zastupitelů. Do funkcí byli zvoleni následující poslanci:
vedení obce:
starosta obce............................................... Jiří Ambros
zástupce starosty obce.................................. Lubomír Vymazal
členové obecní rady..................................... Ing. Petr Mišák
Karel Slezák
František Žouželka

Z

ROČNÍ EVIDENCE OBYVATEL (ÚDAJE JSOU ZPRACOVÁNY K

1.12.2002)

Letos se ve Slatinicích narodily tyto děti:
Josef Macháč
Klára Masná
Robert George Esson
Kristýna Navrátilová

datum nar.
5.1.
5.2.
26.7.
17.9.

č.p.
59
367
37
138

13.4.
8.10.

55
105

V Lípách:
Jan Antl
Kateřina Surmová

Počet narozených dětí nám oproti loňskému roku prudce poklesl!
V prosinci loňského a v průběhu letošního roku zemřeli tito spoluobčané:

Jan Navrátil
Antonín Švub
Rostislav Vláčil
Vilém Demel
Marie Kulešicová
Božena Ryšavá
Jiří Duda
Anna Brožová

datum úmrtí
11.12.
20.12.
8.1.
12.1.
25.1.
17.3.
4.6.
27.7.

č.p.
134
100
52
33
143
63
260
178

Filoména Jánská
Marie Minářová
Františka Kopečná
Josef Zapletal

8.1.
3.4.
6.4.
19.8.

90
45
122
64

V Lípách:

Zůstala jen vzpomínka na spoluautora publikace „Paměti obce Slatinice“, hanáckého lidového vypravěče a
básníka p.Františka Antonína Opletala, který nás navždy opustil v únoru letošního roku.
Jelikož se do naší obce přihlásilo 74 osob a jen 34 bylo odhlášeno, zvýšil se i přes nízkou porodnost počet
obyvatel z loňských 1420 na letošních 1454 (z toho 1100 Slatinice a 354 Lípy).
Úctyhodné 95.narozeniny oslavil pan František Spurný, který je nejstarším občanem naší obce.
za OÚ Slatinice Petr Šolc

ADVENTNÍ

ZAMYŠLENÍ O VÁNOCÍCH

Rok s rokem se sešel a máme tady opět Vánoce. Ptáme se jaké asi letos budou? Budou takové jaké si je
uděláme.
Myslím, že důležitá je příprava na ně. Ano, lidé se připravují několik týdnů předem – na náměstích se
rozžíhají vánoční stromky, v obchodech vyhrávají koledy a supermarkety jsou přeplněny vánočním zbožím
lákajícím zákazníky k výhodné koupi se slevou a k tomu ještě dárek jako pozornost podniku. Pomalu ztrácíme
orientaci a nevíme, co si v té pestré škále lákavých nabídek vybrat.
Jsou to skutečně ty pravé Vánoce, po kterých člověk dnešní uspěchané doby touží? Či není touha lidského
srdce o Vánocích zaměřena jinam?
Kdo by se nechtěl o Vánocích pozastavit, setkat se se svými blízkými, zapálit poslední svíci na adventním
věnci a zakusit teplo rodinného společenství u štědrovečerního stolu, zažít kousek lásky milované osoby,
poděkovat v modlitbě tomu, kterému vděčíme za slavení vánočních svátků.
Kdo má tak kamenné srdce, aby jeho duše neroztála při čtení radostné zvěsti evangelia o narození Ježíše
Krista? “Zvěstuji vám velikou radost pro všechen lid: Dnes se vám narodil Spasitel – to jest Kristus Pán.”
Co sladšího mohlo být zvěstováno? Co radostnějšího pověděno?
A co já, jak na tuto výzvu odpovím o letošních Vánocích?
P. Antonín Ptáček
Pořady vánočních bohoslužeb v římskokatolickém kostele ve Slatinicích r.2002:
24. 12. mše svatá v 22 30 hod. (tzv. půlnoční)
25. 12. mše svatá v 10 30 hod.
26. 12. mše svatá v 10 30 hod.
V neděli 22. 12. je možnost přistoupit ke svátosti smíření (zpověď) během mše svaté, tj. od 1030 hod. a pak
ještě po mši svaté nebo na požádání kdykoliv.

ZÁKLADNÍ

ŠKOLA

SLATINICE

V době, kdy připravujeme příspěvek do Zpravodaje, je venku velmi nevlídně. Počasí vůbec nepřipomíná
čas předvánoční. Ale podle data v kalendáři je tomu tak. Nastává tedy opět čas bilancování a hodnocení. Na
základních školách navíc maratón příprav k dokončení přechodu na právní subjektivitu.
V letošním školním roce 2002/2003 navštěvuje naši školu celkem 187 žáků, z toho 105 hochů a 82 dívek.
Nejvíce žáků je ze Slatinic – 108, z Líp dojíždí 18 žáků, ze Slatinek 42 žáků a z Třebčína 19 žáků.
V učitelském sboru došlo od loňského roku k určitým změnám. Do důchodu odešla paní učitelka Ludmila
Sedláková a naši školu opustil i pan učitel Vladimír Jirátko. Místo nich se nám vrátila paní učitelka Vladimíra
Žižková a nastoupila nová paní učitelka Lenka Šudříchová, která vyučuje angličtinu a dějepis.
Naši žáci si mohou vybrat z poměrně široké nabídky volitelných, nepovinných a zájmových předmětů.
Volitelné předměty v letošním školním roce jsou – informatika, technické kreslení a konverzace v anglickém
jazyce. Z nepovinných předmětů se na naší škole vyučuje náboženství, individuální logopedická péče a
německý jazyk. Na škole pracují tyto zájmové útvary – Malá Hanačka, dramatický kroužek, sborový zpěv,
turistický kroužek, knihovnický kroužek, počítačový kroužek, šachový kroužek, cvičení z matematiky a
cvičení z českého jazyka (pro žáky 9. ročníku, kteří se připravují na přijímací zkoušky). Kromě toho úzce
spolupracujeme v rámci vyplnění volného času dětí s SK Slatinice a s taneční skupinou Rytmus Slatinice.
V rámci možností se také zapojujeme do různých soutěží a olympiád. Novinkou v letošním roce je také
zapojení našich malých šachistů do Okresní soutěže v šachu, což je soutěž bez omezení věku, ve které vzorně
reprezentují nejen naši školu, ale i naši obec. Naši šachisté ze 6. třídy v letošním školním roce již dosáhli
prvního úspěchu – 1. místo v Okresním přeboru škol v šachu v kategorii 6. – 9. třída a vybojovali si tím postup
do krajského kola. Jedná se o tyto žáky – Jan Kolašín, Martin Navrátil, Tomáš Navrátil, Tomáš Ociepka,
Martin Stariat a Tomáš Zapletal. Kromě toho tito žáci se drží na předních příčkách v Olomoucké šachové lize,
což je otevřená soutěž pro děti do 15–ti let.

Nyní se vrátíme k loňskému školnímu roku. Povinnou devítiletou školní docházku v červnu ukončilo 24
žáků 9. tříd. Všichni žáci úspěšně vykonali přijímací zkoušky a byli přijati na zvolené typy SŠ a SOU a to na
gymnázia 3 žáci, na obchodní akademii 3 žákyně, na ostatní střední odborné školy 7 žáků, na SOU na maturitní
obory 3 žáci a na SOU 8 žáků. Jedna žákyně 5. ročníku byla přijata na víceleté Cyrilometodějské gymnázium
v Prostějově.
Z úspěchů, které jsme v loňském školním roce dosáhli:
- Okresní kolo Matematické olympiády – kategorie Z 5 – 2 úspěšní řešitelé – 2 x 5. místo (Tomáš Navrátil, Jan
Kolašín)
- Okresní kolo Matematické soutěže žáků 5. tříd – 2 úspěšní řešitelé (Jan Kolašín – 3. místo, Veronika
Richterová – 14. místo)
- účast v okresním kole Dějepisné olympiády a v okresním kole Pythagoriády
- 4. místo v Okresním kole přeboru škol v šachu v kategorii 1. – 5. ročníků ZŠ
- 3. místo v okrskovém kole turnaje ve flórbale pro žáky 6. – 9. ročníků ZŠ
- 2. místo v okrskovém kole turnaje v kopané McDonald´s Cup – kategorie 4. a 5. třída
- 4. místo v okrskovém kole turnaje v kopané McDonald´s Cup – kategorie 2. a 3. třída
- 3. místo ve fotbalovém turnaji „O pohár Jana Fialy“
Výtvarné soutěže:
- 3. místo v okresním kole soutěže „Děti, pozor, červená“ (Eva Nepustilová)
- 11 čestných uznání v soutěži „Návrh na českou poštovní známku“
- 7 oceněných výkresů v soutěži „Střecha mých snů“
- 6 oceněných výkresů v soutěži „Moje vesnice“
Největším zviditelněním naší školy byla účast v Celostátním kole přeboru škol v šachu, které proběhlo ve
dnech 9. – 10. 4. 2002 v Přerově a kde naši žáci obsadili po urputném boji pěkné 13. místo z 22 škol z celé
republiky.
Z dalších loňských úspěšných akcí bychom měli připomenout lyžařský výchovně vzdělávací zájezd, který
se konal v Jeseníkách v Hynčicích pod Sušinou a kterého se zúčastnilo 21 žáků. Plavecký výcvik absolvovalo
37 žáků 3. a 4. třídy. Velkou radost nám udělaly děti z dramatického kroužku, které nacvičily pod vedením
paní učitelky Jany Daňkové a paní Vlastimily Heckelové, dvě velmi vydařené pohádky „O Popelce“ a
„Polepšená princezna“. V současné době pro nás připravují další krásnou pohádku. Nechme se překvapit.
Nesmíme zapomenout na kulaté výročí Malé Hanačky, která oslavila 50. výročí od svého založení a je
nejstarším dětským hanáckým souborem v celé republice. Pod vedením paní učitelky Ludmily Sedlákové
v loňském školním roce Malá Hanačka vystoupila 5x v lázních, na Besedě s důchodci a na Floře Olomouc.
Velký úspěch měl také Slavnostní večer věnovaný 50. výročí založení Malé Hanačky, který se uskutečnil
26.4.2002. Tímto nám dovolte poděkovat i muzikantům z kapely Hanačka, kteří vždy ochotně děti na
vystoupeních doprovázeli a doufáme, že budou i nadále. Vedení souboru Malá Hanačka po paní učitelce
Sedlákové převzaly paní učitelky Lenka Formanová a Dana Krylová. Z dalších akcí připomínáme různé
exkurze (Invex Brno, Scholaris, Planetárium Brno, Český rozhlas Olomouc, Úřad práce), návštěvu divadelních
představení a koncertů v Olomouci. Velký úspěch sklidila také akce cyklistického kroužku „Bílý Kámen“ – 9
žáků ujelo v úporném vedru 65 km v členitém vojenském prostoru Libavá. Nesmíme zapomenout také na naše
již tradiční akce, ať je to Dětský karneval, Školní ples, Pálení čarodějnic, Dětský den a Netradiční rozloučení
se školním rokem, které bychom chtěli pro velký úspěch v letošním roce zopakovat.
Nyní nám dovolte poděkovat všem našim sponzorům a příznivcům, bez kterých by se nám nepodařilo toto
všechno uskutečnit. Poděkování patří zejména firmě John Crane Sigma a.s., která v loňském roce věnovala
naší škole velký sponzorský dar jednak na uspořádání Dětského dne a jednak na nákup sportovních potřeb pro
naše žáky.

Vánoční strom před našimi školními budovami svítí. Vánoce a po nich rok 2003, co nám přinese? Snad
bude pro naši republiku a občany příznivější než ten letošní.
Na závěr si dovolujeme popřát novému obecnímu zastupitelstvu mnoho úspěchů v jejich činnosti. Věříme,
že zastupitelé ze Slatinic a Líp naší škole zachovají svou přízeň.
Předem děkujeme.
ředitelka ZŠ Slatinice Zuzana Kolašínová

TANEČNÍ

SKUPINA

RYTMUS

Taneční skupina Rytmus Olomouc vznikla již v roce 1986. Od té doby se prezentovala na mnoha soutěžích
a vystoupeních. Poslední roky se hodně věnuje dětem, a to formou kurzů. Tyto byly otevřeny od minulého
roku i ve Slatinicích pod vedením členky Kataríny Křížkové. Tančí zde děti nejen ze Slatinic, ale i z blízkého
okolí (Slatinky, Lípy, Třebčín. Lutín).
Rozdělení kurzů do tří skupin (zkoušky probíhají vždy každý čtvrtek v místní sokolovně):
Bejby 4 – 7 let
zkoušky od 1630 do 1730
Děti
8 – 11 let zkoušky od 1500 do 1630
Junioři 12 – 15 let zkoušky od 1730 do 1900
Již v prvním roce si děti vyzkoušely co obnáší závodění. Každá skupina měla nacvičenou soutěžní skladbu.
Nejmenší „Méďové“ získali první místo v tanečních formacích v regionu střední Morava a postoupili na
mistrovství Moravy v Ostravě. Děti měly skladbu „Šeherezáda“ a junioři „Vězeňské blues“, se kterou nejen
soutěžili, ale vystupovali při různých příležitostech.
Nyní se již připravujeme na novou taneční sezónu, na kterou se moc těšíme a doufáme, že nám budete
držet palce. Více si o nás můžete přečíst na stránkách www.rytmus.olomouc.com/slatinice .
Katarína Křížková

DO

NOVÉ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY

2003

Akciová společnost Lázně Slatinice prošla v roce 2002 řadou vysoce pozitivních změn. Byla dokončena
rozsáhlá úprava lázeňských exteriérů, započatá v roce 2001, zejména rekonstrukce parku mezi lázeňskými
domy Morava a Mánes.
Bylo otevřeno a zpřístupněno veřejnosti fitnes centrum. Poprvé byla v novém kabátě provozována letní
restaurace na terase před Moravou a letní kavárna v atriu. Rozsáhlé změny byly uskutečněny i v interiérech,
zejména v objektu Morava a Mánes, ale i v objektu Hanačka. V květnu a v listopadu došlo k navýšení
ubytovací kapacity zejména otevřením penzionu Martin, ale i vybudováním nových pokojů v budově Mánes a
Hanačka.
V srpnu byla zahájena rozsáhlá výstavba nového objektu na místě nepoužívané kotelny na tuhá paliva.
Záměrem je vybudovat samostatný lázeňský dům s krytým bazénem, balneoprovozem, restaurací, kavárnou,
ubytovací kapacitou kategorie *** klasik, který nejen rozšíří tolik potřebnou ubytovací a léčebnou kapacitu,
ale nabídne i několik pracovních míst obyvatelům obce. V současné době je dokončena hrubá stavba druhého
a prvního podzemního podlaží.
Koncem roku byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce balneoprovozu a vnitřního rehabilitačního bazénu.
Pozitivního posunu vpřed zaznamenala i lázeňská kultura a sport. V průběhu roku 2002 bylo pořádáno několik
velmi pěkných kulturních a sportovních akcí, vysoce pestrý a neotřelý program byl nabídnut v rámci nedělních
promenádních koncertů. Lázně se plně otevřely nabídkou svých služeb široké veřejnosti a my budeme jenom
rádi, když nabízených možností využijí nejen lázenští hosté, ale i obyvatelé Slatinic a okolních obcí.

Nemalé prostředky byly vynaloženy na restauraci barokního lichtenštejnského znaku na budově Morava,
přičemž za zmínku stojí především to, že po mnoha letech byl znak uveden do podoby, v jaké se nacházel
v 18.století, včetně zakončení zlatým atributem. Odborné restaurace se dočkala i socha Františka Palackého,
která je neodmyslitelnou součástí lázeňského parku.
Nová lázeňská sezóna 2003 bude zahájena 6.ledna nástupem prvních klientů. Již dnes mohu konstatovat,
že vysoce promyšlenou a cílenou obchodní činností bylo dosaženo toho, že již v lednu budou lázně zaplněny a
tento trend je možno očekávat v průběhu celého roku. Tato skutečnost svědčí především o stoupající
oblíbenosti našich lázní. Lázně se zviditelnily na lázeňském trhu, jejich jméno má dobrý zvuk na teritoriu celé
republiky, a to nejen u široké klientely, ale i v odborných kruzích.
Život v lázních začne již dnem 4.ledna, kdy v dopoledních hodinách zabezpečujeme tradiční zimní běh na
Kosíř a večer pořádáme v pořadí již druhý lázeňský ples.
S čím vstoupíme do nové sezóny?
Především nabídneme našim klientům nově zrekonstruovaný balneoprovoz a vnitřní rehabilitační bazén
vybavený moderní technologií včetně úpravny vody a masážních trysek. Nově zrekonstruované bude i zázemí
balneoprovozu a bazénu. Vylepšení zaznamenají i objekty pro poskytování lázeňských procedur na bázi
využívání elektrických a magnetických usměrňovaných toků, objekt pro poskytování suchých plynových
koupelí a aplikaci plynových injekcí. Dojde k rozšíření kapacity objektů pro individuální léčebný tělocvik. Do
provozu bude uvedena nově pořízená technologie pro aplikaci peloidních zábalů.
Změn dozná i vybavení chodby lázeňského domu Morava, lázeňská jídelna bude vybavena novým
mobiliářem. Interiérové změny zaznamená i salonek pro pořádání společenských akcí.
Ze strany majitelů a vedení lázní je zjevné úsilí o dotváření genia loci lázní, a to ruku v ruce s dotvářením
genia loci typické hanácké obce. Lázně jsou samostatnou akciovou společností. Jsou největším podnikatelským
subjektem v okolí. Usilují nejen o vlastní rozvoj, ale i o spolupráci s představiteli obce Slatinice, protože
zvýšení turistického ruchu v lázních povede i ke zvýšení turistického ruchu v obci, což povede k dalšímu
oboustrannému rozvoji. Přejme si, aby tato spolupráce byla vždy na bázi partnerství, oboustranného
respektování se a aby vyjadřovala společné cíle.
Dovolte, vážení občané, abych Vám touto cestou popřál hodně zdraví a osobních i pracovních úspěchů
počas dalšího roku.
ředitel a.s. Ing.Ivo Hošek

PROČ

SE OBYVATELÉ PRAVĚKU USÍDLILI NA KATASTRU NAŠÍ OBCE

Na podzim letošního roku při odkrývce zeminy v budoucí podnikatelské zóně odkryli archeologové Dr.
Šmída z Brna poměrně husté osídlení z období před několika tisíci let.
Bylo objeveno 22 hrobů a z nálezu archeologové zjistili, že pocházejí z pozdní doby kamenné kolem roku
2000 před naším letopočtem. Badatelé v hrobech našli také různé zbytky keramiky, šperky a ozdoby, ale
hlavně lidské pozůstatky.
Podle odborníků jsou nálezy typické pro tzv. Nitranskou skupinu, která přišla z východu Moravskou
branou a většinou se držela na levém břehu Moravy. Přitom vzniká otázka, zda řeku překročila náhodně, když
v této oblasti byly většinou močály, a zda osídlení nemělo souvislost se zdejšími sirnými prameny, které již
tenkrát využili při léčbě neduhů.
Výzkumný tým překvapilo, jak je pohřebiště na nálezy bohaté, a jak dosud zachované. Jedná se o
keramické nádoby, měděné předměty, náušnice a v každém druhém hrobě byl náramek.
Výzkumný tým narazil i na pozůstatky rozměrné stavby, jejíž stáří zatím nedokázal určit. Jedná se o různé
kulové jamky, zbytky po svislých kůlech, které asi tvořily konstrukci domů. Bylo jich napočítáno na padesát.
V okolí byly nalezeny četné stopy po menších stavbách Keltů, také bylo odkryto sídliště z období římského
císařství.

Podle Mgr. Procházkové z Vlastivědného muzea v Olomouci se tyto vědecké archeologické výzkumy
zpracovávají a naši spoluobčané je budou moci zhlédnout v příštím roce na samostatné výstavě a to buď
v našich lázních, nebo v olomouckém Vlastivědném muzeu.
kronikář obce Vladimír Opletal

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 členy MS Slatinice důležité i s naší činností.
Myslivecké sdružení hospodaří na pozemcích obcí Slatinice, Lutín, Třebčín a Luběnice, na nádherných partiích
Malého Kosíře a severo - výchoních svazích Velkého Kosíře.
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 rok je pro další činnost našeho sdružení dosti podstatný, protože dochází k mnoha změnám, které
vyplývají z nového zákona o myslivosti č. 449/2001 Sb., v prvé řadě se jedná o honební společenstva, honitby,
změny stanov HS a MS. Bude nutno uvést stávající HS a honitbu do souladu s tímto zákonem, aby nedošlo
k jejímu zániku.
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 roku jsme pořádali tyto akce:
- účast našich členů na soutěži družstev ve střelbě na lovecké kolo pořádané OMS Olomouc
- ve spolupráci s místní základní školou ukončení školního roku či pálení čarodějnic
- na začátku července střelecká soutěž v loveckém kole a sportovním trapu o pohár předsedy MS, bohatě
dotovaná cenami od sponzorů, které se pravidelně účastní stovka závodníků
- tradiční hodovou zábavu s tombolou a mysliveckou kuchyní
- zájezd na Svatohubertskou pouť na Svatém Hostýně.
V letošním roce jsme se podíleli na zabezpečení celostátní kynologické akce, kterou byl 64.ročník
Memoriálu K.Podhajského zasláním finančního příspěvku.
V příštím roce připravujeme kromě každoročně pořádaných akcí i akce okresního významu – Jarní svod
psů loveckých plemen, okresní přehlídku trofejí a organizačně zabezpečujeme jednání sboru zástupců MS
okresu Olomouc.
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 chodit s puškou a obhlížet 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 letech.
za výbor MS Slatinice Vítězslav Hartmann

ZPRÁVA

O ČINNOSTI

SDH SLATINICE

PŘEDNESENÁ NA VALNÉ HROMADĚ

Činnost sboru byla v letošním roce zajišťována 15ti členným výborem v čele se starostou sboru L.
Jakimikem. Členská základna se sešla na 7 výborových a 6 členských schůzích (účast byla uspokojivá).

Společně jsme oslavili významná životní výročí našich členů (50 roků V. Kadlčík, J. Přikryl, Z. Palička, 60
roků J. Kroutil, 65 roků V. Morávek). Tichou vzpomínku jsme věnovali dlouholetému jednateli sboru R.
Vláčilovi, který v letošním roce zemřel.
Nyní bych Vás rád seznámil s prací našeho sboru za rok 2002. Preventivní prohlídky jsme v letošním roce
neprováděli. V naší obci nebyl zaznamenán žádný požár. V oblasti kultury jsme byli aktivnější než v minulých
letech. Uskutečnili jsme dvě společná setkání i s partnerkami při předváděcích akcích. Opět se nám podařilo
udržet tradici stavění máje, tentokrát i s bezchybným skácením.
27. 7. 2002 náš sbor oslavil 110. výročí založení. Akce, která probíhala v myslivecké chatě „U Lumpíka“,
byla z naší strany připravena velmi dobře. Bohužel se nesetkala s předpokládaným zájmem spoluobčanů.
Přesto patří dík všem členům, kteří se na přípravách podíleli (zvláště p. Matouškovi, Ambrosovi a Spurnému.).
Již tradičně jsme pomohli všem spoluobčanům zbavit se starého železného šrotu.
Na závěr bych chtěl poděkovat zástupcům vedení obce stejně jako velitelům sboru a zásahového družstva
za příkladnou spolupráci.
Současně přeji všem členům sboru i ostatním spoluobčanům příjemné prožití vánočních svátků a do
nového roku hodně zdraví, úspěchů a dobré pohody.
starosta SDH Lubomír Jakimik
Zpráva velitele družstva za rok 2002
Naše činnost směřovala v letošním roce k oslavám 110 let založení dobrovolného hasičského sboru ve
Slatinicích.
Zjara se započalo s opravou omítky ve zbrojnici a obnažením zdi od západu. Za vydatné podpory obecního
úřadu byla tato akce včas dokončena. Při jedné z brigád nás navštívil i ministr kultury Pavel Dostál.
27. července jsme oslavili 110. výročí založení sboru dobrovolných hasičů. Byla provedena ukázka hašení
obytného stavení hasičským záchranným sborem z Olomouce a po slavnostním průvodu naše družstvo spolu s
družstvy dobrovolných hasičů z Líp, Třebčína a Slatinek předvedlo spolupráci při dálkové dopravě vody na
mysliveckou chatu Lumpík.
Letos jsme se také zúčastnili dvou soutěží a to tradičních oslav sv. Floriana v Ludéřově a soutěže v Lípách.
Nedopadli jsme nejhůř. Z 21 družstev jsme skončili v Ludéřově na pěkném 13. místě.
V neděli 1. září naši hasiči uklízeli nánosy bláta na dědině, které zavalilo ulici po vydatném dešti. Hadice
se podařilo o týden později očistit, některé však zůstaly poškozené.
Dovolte, abych z tohoto místa poděkoval obecnímu úřadu za provedenou technickou údržbu hasičské
stříkačky a STK Roburu a za podporu obecního úřadu, jaké se nám v letošním roce dostalo. Dále dovolte bratři
a sestry, abych poděkoval také Vám všem za obětavou práci při těchto akcích.
velitel družstva

SDH LÍPY
Vážení spoluobčané, dovolte, abychom vás co nejsrdečněji pozdravili a prostřednictvím zpravodaje vám
v krátkosti řekli o naší činnosti v roce 2002.
Naše organizace v Lípách má 56 členů a její práci řídí desetičlenný výbor. Každoroční činnost zahajujeme
výroční členskou schůzí, na které zhodnotíme práci za minulé období a připravíme nový plán práce. Stejně
tomu bylo i letos.
V lednu jsme uspořádali dětský karneval na ledě. Byl velice dobře připraven a zúčastnilo se ho 60 dětí
v maskách, které neodradil velký mráz a jejich radost byla pro nás odměnou. Určitě pokud počasí dovolí,
budeme v této práci pokračovat. Další akcí byl také náš tradiční hasičský ples.
V jarních měsících jsme provedli úklid dětského hřiště, byla provedena údržba stávajícího zařízení.
Samozřejmostí je pro nás, hasiče, i údržba hasičské techniky, která se provádí průběžně celý rok. V letních
měsících jsme uspořádali čtyři taneční zábavy pro mladé. Na svátky Cyrila a Metoděje jsme uspořádali naši
tradiční okresní hasičskou soutěž. Zúčastnilo se 10 mužstev a 2 družstva žen.

Koncem srpna bylo naše hřiště zaplaveno bahnem z přilehlých polí v důsledku přívalových dešťů, a to
dokonce třikrát během jednoho týdne. Stálo mnoho úsilí toto bahno odklidit, celkem se odvezlo pět nákladních
aut. Všem členům, kteří se zúčastnili úklidu, při kterém obětovali volný čas a odpracovali mnoho hodin, aby
hřiště bylo zase hřištěm, patří velké poděkování. Poděkování patří i některým dětem a ženám hasičů, které se
také těchto prací účastnily. Při těchto přívalových deštích byly zaplaveny některé domy ve Slatinkách a ve
Slatinicích, byl znečištěn prostor před Lázněmi. Byli jsme požádáni o pomoc, takže jsme přerušili úklid našeho
hřiště a jeli pomáhat tam, kde to bylo v danou chvíli více potřeba. S hasiči ze Slatinic jsme to mohli považovat
zároveň za námětové cvičení, které prokázalo naši dobrou spolupráci, i když bychom byli raději, kdyby
k podobným katastrofám nedocházelo. V říjnu jsme provedli sběr železného šrotu, který co do objemu všechny
zase překvapil. V prosinci jsme uspořádali Mikulášskou nadílku pro děti.
Nezapomínáme na naše starší členy, kteří se dožili významného životního jubilea. V tomto roce jsme
s gratulací navštívili pana Krátkého Vojtěcha, Svobodu Vladimíra a Sekaninu Jaroslava.
Vážení přátelé, svým příspěvkem jsme vás chtěli informovat o práci a poslání SDH v Lípách, srdečně vám
poděkovat za přízeň, kterou nám mnozí často vyjadřujete účastí na našich akcích. V příštím roce na svátky
Cyrila a Metoděje vás všechny co nejsrdečněji zveme na oslavu 75 roků založení našeho sboru.
Vážení spoluobčané, úplně na závěr vám všem přejeme radostné prožití svátků vánočních a mnoho štěstí,
zdraví radosti, spokojenosti, vzájemné shody a porozumění v novém roce.
hasiči z Líp

VÝSTAVBA

TENISOVÉHO AREÁLU BYLA ÚSPĚŠNĚ DOKONČENA

Je tu opět prosinec, čas bilancování a my můžeme s hrdostí konstatovat, že výstavba tenisové areálu byla
úspěšně dokončena. Od letošního roku mají nejen tenisoví nadšenci, ale i všichni spoluobčané, k dispozici dva
antukové tenisové kurty umístěné v areálu plném zeleně, kterému dominuje stylový dřevěný altán, jež může
sloužit nejen ke krytému posezení sportovců, ale i pro různé kulturní akce.
Ještě než přistoupíme k hodnocení uplynulé tenisové sezóny, nabízíme Vám krátké nahlédnutí do historie
tohoto areálu. V letošním roce uplynulo již dvacet roků od zahájení výstavby prvního tenisového kurtu, který
byl vybudován díky iniciativě p. J. Šolce, který nejen že přišel s výbornou myšlenkou na využití bývalého
řízkového dolu JZD, ale sám stál v čele party několika nadšenců, kteří tento nápad úspěšně realizovali. Pan
Šolc poté již na místě starosty postupně usměrňoval přetváření bývalého „Lichtenštejnského statku“
zdevastovaného zemědělskou činností v 60. letech až do dnešní – vskutku reprezentativní podoby. Poslední
část úprav se podařila díky státním dotacím, které vedení obce získalo v loňském roce. Poděkování patří i všem
pracovníkům OÚ a řadě dobrovolných brigádníků, bez jejichž pomoci si tuto náročnou rekonstrukci lze jen
těžko představit. Nechávám na úsudku každého návštěvníka, zvláště těch starších – pamětníků, aby posoudili,
zda se tato přeměna podařila.
Ale teď již k tenisu:
Nastolený trend z loňského roku se podařilo úspěšně udržet i letos. Opět byl o tenis ve Slatinicích nemalý
zájem. Podařilo se také zorganizovat všechny tři naplánované turnaje. Jelikož „paní štěstěna“ stála i letos na
straně sportovců, odehrála se všechna turnajová utkání za krásného slunečného počasí, které jen umocnilo
přátelskou sportovní atmosféru.
Nejvíce pobavení a zábavy nejen pro startující páry, ale i pro diváky, přinesl opět hned první z turnajů –
2. ročník „ Propletence“, který se odehrál vzhledem k dokončování úprav areálu až v červenci. Nejdále se
tentokrát pavoukem „prokousali“ K.Bilíková a I.Ptačník, kteří ve finále zdolali P.Šolcovou a P.Šolce a na
pomyslném třetím stupínku stanuli M. a P. Valsovi. Turnaj opět splnil očekávání a ani přísné pravidlo slabší
ruky pro muže nebylo pro některé borce velkým hendikepem.
V rámci tradičních hodových slavností se uskutečnil druhý z turnajů – srpnový „Bírkap“. Na sluncem
rozpálených dvorcích se odehrávaly urputné boje, které se díky velké účasti a vyrovnanosti startujících tenistů
protáhly až do druhého dne. Během noční přestávky plné hodového veselí se zřejmě nejvíce „šetřil“ Jan Fiala
ml., který v ranním finále přehrál P. Valsu. V boji o třetí místo poté zvítězil I. Ptačník nad J. Michalčíkem.
V soutěži o cenu útěchy tentokrát dominoval P. Ondráček.

Posledním z turnajů bývá zářijový „Tuplák“, který celou sezónu uzavírá. V letošním ročníku jsme dali
příležitost i hostům, kteří náš areál i atmosféru na turnajích zatím jen zpovzdáli obdivovali. Bohužel se
ukázalo, že samotný areál ještě nikomu tenisové umění nezaručuje! Vítězové p. Papík a p.Mikulka z Náměště
na Hané nás svým vítězstvím nad loňskými šampiony R. Kvapilem a J. Michalčíkem zdravě vyhecovali do
ještě větší tréninkové píle.
Hlavním motem všech těchto akcí však stále zůstává zábava a radost z pohybu v krásném prostředí mezi
přáteli a to bez ohledu na věk a výkonnost.
Rádi bychom ještě uvedli na pravou míru některé nepravdivé skutečnosti, které „kolují“ po naší obci.
Nejdříve je nutné si uvědomit, že tenis už dávno není zapovězeným „buržoazním“ sportem, ale ideální
možností pro každého, kdo má chuť vyplnit svůj volný čas aktivním pohybem!! Tenisové kurty mohou
využívat všichni spoluobčané bez omezení! V tenisovém areálu a ve sportovní vývěsce před obchodem
„MITA“ je umístěn kromě propozic na jednotlivé turnaje i provozní řád, který by měli všichni návštěvníci
areálu respektovat. Údržba a provoz areálu jsou hrazeny z pronájmu tenisových dvorců.
Ještě jednou tedy ujišťujeme všechny zájemce o tenis, že dveře do slatinického tenisového areálu jsou jim
otevřeny!! (Bližší informace poskytne správce kurtů P.Šolc – kancelář OÚ Slatinice.)
Závěrem přejeme všem příznivcům slatinického tenisu a všem spoluobčanům příjemné prožití vánočních
svátků, pevné zdraví a mnoho nejen sportovních úspěchů v příštím roce.
za slatinické tenisty Petr Šolc

KRÁLOVSKÁ

HRA VE

SLATINICÍCH

Začněme nejvyšší soutěží, Extraligou ČR. Na rozdíl od minulých let Slatinice v ročníku 2001/2002 velmi
špatně odstartovaly, první kola hrály bez silného kvarteta hráčů základní sestavy. Vlastimil Babula plnil
reprezentační povinnosti v utkání s nejlepším hráčem světa Garri Kasparovem, Richard Biolek, Pavel Šimáček
a Sergej Berezjuk doprovázeli naši mládežnickou reprezentaci na Mistrovství světa ve Španělsku. Tato úvodní
ztráta provázela družstvo po celou sezónu, nakonec ale šachová bohyně Caissa stála při nás a v nejvyšší soutěži
jsme se v posledním kole zachránili. Do extraligového propadliště putovaly pražské týmy Bohemians a Holdia.
V novém ročníku, který jsme zahájili prakticky bez finančního zajištění máme podstatně lepší start. I přes
úsporná opatření máme po čtyřech kolech padesátiprocentní zisk a pohybujeme se uprostřed tabulky. O osudu
extraligy ve Slatinicích se rozhodne při jednáních s novými majiteli lázní. Doufejme, že budou úspěšné, jelikož
královská hra je s lázněmi velice úzce spjata a lázním dělá tu nejlepší reklamu. Prakticky všechny největší
šachové akce ve světě se konají v lázeňském prostředí. Pořadatelé největšího moravského šachového festivalu,
Olomouckého šachového léta, plánují již v letošním ročníku přenést některé akce do Slatinic. Nepředbíhejme
ale věci budoucí.
V mládežnickém šachu jsou již Slatinice známy po celé Moravě, není náhodou, že první oficiální přebor
nově vzniklého Krajského sdružení, Krajský přebor mládeže se konal právě zde. Mládež se zúčastňuje
pravidelně různých turnajů, v Olomoucké šachové lize patří mezi nejlepší. Svou výkonnost potvrdili i na
nedávném přeboru Olomouckých škol, když zvítězili v kategorii 6. – 9. tříd. Není bez zajímavosti, že družstvo
bylo mezi soupeři nejmladší. Mládežnické družstvo nastupuje v letošním roce i v okresní soutěži družstev, kde
hraje ve složení Jan Kolašín, Martin a Tomáš Navrátilovi, Tomáš Ociepka, Tomáš Zapletal, Martin Stariat,
Petr Smička a Petr Sedláček. Pod vedením kapitánky Zuzany Kolašínové úporně bojují se svými dospělými
soupeři.
Chtěl bych na závěr roku poděkovat našim fanouškům za projevenou přízeň a popřát jim v novém roce
hodně zdraví a spokojenosti.
Jaroslav Fuksík
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Rok 2002 se nesl ve znamení dvou důležitých událostí v životě klubu. Počátkem roku to byla volba nového
výboru. Největším problémem bylo získat na funkci nového předsedu, protože se najde vždy dostatek

kritizujících, ale málo těch, kteří by chtěli pomoci. Opakovala se tedy stejná situace jako při volbě v roce 2000.
Tehdy zachránil situaci starosta obce Jaroslav Šolc, který chtěl, aby klub mohl dále v činnosti pokračovat.
Nabídl se proto, že bude zatím dělat předsedu s tím, že se pokusí s pomocí celého výboru získat nového
předsedu. Na funkci předsedy se podařilo získat Petra Šolce a doplnit výbor o nové členy.
Nově zvolený výbor SK Slatinice
předseda.........................................................
místopředseda...............................................
sekretář a pokladník......................................
ekonom..........................................................
správce stadionu...........................................
správce sokolovny........................................
matrikář a zapisovatel..................................
vedoucí pokladen..........................................
archivář a kronikář........................................
hlavní pořadatel............................................
hlasatel..........................................................
zdravotník a vedoucí mužstva.......................
vedoucí dorostenců.......................................
vedoucí žáků.................................................
vedoucí benjamínků......................................
zástupce obce................................................
zástupce školy...............................................
ostatní členové výboru................................

Šolc Petr
Fiala Jaromír
Šolc Antonín
Vystrčilová Libuše
Matyáš Josef
Domes Jan
Spišák Jan
Mrakava Oldřich
Lakomý Milan
Ambros Jiří
Kubíček Zdeněk
Liška Jiří
Odstrčil Josef
Látal Oldřich
Strnad Pavel
Šolc Jaroslav
Kolašínová Zuzana
Antl Jan
Fiala Jiří
Ryšavý Martin
Michalčík Jiří st.
Ing. Mucha Jiří

členové kontrolní komise
předseda........................................................ Kolář Jiří
člen................................................................ Reif Jaroslav
Další důležitou událostí byly oslavy 70. výročí založení klubu v roce 1932. Na zajištění těchto oslav se
obětavě podílelo mnoho členů a členek našeho klubu včetně příznivců v čele s předsedou klubu Petrem
Šolcem. Významným činem bylo zhotovení vlajky a znaku našeho klubu, přičemž se vycházelo z původního
vzoru. Hlavní podíl na zhotovení měli Marcela Žouželková (návrh nového znaku), Jan Antl (výroba plast.
znaku do klubovny) a Jaroslav Šolc (zajištění klubové vlajky). Bylo rovněž rozhodnuto vydat brožůrku, kterou
zpracoval Milan Lakomý st. V ní popisuje historii sportovních výkonů a práci členů výboru našeho klubu, kteří
se nezištně a obětavě podíleli na rozvoji Sportovního klubu a nedali se odradit dílčími neúspěchy. Po celých 70
let museli často zdolávat mnoho překážek v dobách těžkých pro náš klub. Vydání této brožůrky zajišťoval Petr
Šolc, který společně s Marcelou Žouželkovou mají největší zásluhu na jejím vydání.
V klubové restauraci na sportovním stadionu se uskutečnilo setkání s nejstaršími dosud žijícími hráči a
dlouholetými funkcionáři. Schůzi zahájil Petr Šolc jako předseda SK a slavnostní projev měl člen výboru a
starosta obce Jaroslav Šolc. Vyzval přítomné, aby minutou ticha uctili památku těch, kteří se již nedočkali
tohoto slavnostního okamžiku. Připomněl rovněž jména těch, kteří se již nedočkali tohoto slavnostního

okamžiku. Připomněl rovněž jména těch, kteří se zasloužili o založení klubu v roce 1932. Poděkoval rovněž
všem, kteří s nesmírnou obětavostí a láskou v průběhu 70ti let dokázali, i přes mnohé potíže a překážky
v průběhu několika generací, dovést klub na současnou nejvyšší úroveň v historii klubu.
V průběhu dalších 2 dnů se uskutečnil na stadionu pestrý sportovní program včetně taneční zábavy. Jeho
vyvrcholením bylo utkání mužů SK Slatinice proti výběru bývalých ligových hráčů, jež skončilo vítězstvím
výběru 7:4. Bývalí ligoví hráči ukázali, že ještě nic neztratili ze svého umění a byli často odměňováni
potleskem za pěkné akce.
Družstvo mužů se jako každý rok zúčastnilo zimního turnaje v Olomouci. Jejich letošní účast byla velmi
úspěšná , když ve finálovém utkání porazili ligový dorost Sigmy Olomouc 1:0, brankou Jindry Smékala a stali
se tak vítězem zimního turnaje.
V jarní části soutěže I. A třídy si mužstvo udržovalo 2. místo vybojované po podzimní části. Potom se sérií
již tradičně často zbytečných porážek skočilo mužstvo nakonec v soutěžním ročníku 2001-2002 na 4. místě,
když 12krát zvítězilo, 4krát nerozhodně a 10krát prohrálo (z toho 5krát v posledních 6ti utkáních).Do podzimní
části soutěže nastupoval celek muži v nezměněné základní sestavě, když pouze na hostování do Lutína odešel
Martin Slezák a naopak z hostování se vrátil David Hubáček a Jiří Vyroubal. Po podzimní části soutěže I. A
třídy se umístilo družstvo mužů na 5. místě, když zbytečně ztrácelo body střeleckou nemohoucností, o čemž
svědčí i několik výsledků 0:0. Trenérem mužů byl Zdeněk Čížek, vedoucím družstva v jarní části Jiří Liška a
v podzimní části se na místo vedoucího vrátil zkušený Jiří Michalčík st..
Podle statistiky za rok 2002 odehrál za družstvo mužů nejvíce minut na hřišti Jaroslav Šolc (přes98%),
dále Martin Šnajdr (přes95%) a Ladislav Hošák (přes98%). Nejvíce branek nastřílel Martin Ryšavý (8), Jiří
Bilík (5), dále Ivo Ptačník a Jan Medřík (oba po 4). Nejproduktivnějším hráčem (počet branek a přihrávek na
gól) byl Martin Ryšavý, za ním následuje Jiří Bilík, Ivo Ptačník a Jan Medřík. Nejvíce žlutých karet
(napomínání) obdržel Jaroslav Šolc (7), Lukáš Vrána a Jiří Bilík (oba po 5). Červenou kartu (vyloučení)obdržel
Jindřich Smékal (2) a jednu Pavel Strouhal.
Družstvo dorostenců, které hrálo v I. třídě, v jarní části bojovalo o udržení v této soutěži, což se mu
nakonec podařilo. V podzimní části soutěže se situace opakovala a družstvo skončilo zatím na posledním
místě. Kdysi úspěšné družstvo dělá klubu nejvíce starostí. Jednak tím, že není doplňováno z vlastních
odchovanců, protože se v minulém ročníku družstvo starších žáků pro nedostatek hráčů nezúčastnilo soutěže.
Dále špatnou docházkou na tréninky, což se potom projevuje slabým výkonem během utkání. Rovněž zájem
rodičů o tuto mládež v nejvíce problémovém období jejich života je malá, což má rovněž vliv na jejich
odpovědný přístup, jak směrem k vedoucím, tak i k celému kolektivu. Trenérem mužstva byl Lubomír Keluc
st. a vedoucím Josef Odstrčil, který se i přes výše uvedené potíže stará velmi odpovědně o toto družstvo.
Družstvo starších žáků, které se pro nedostatek hráčů nezúčastnilo v minulém období soutěže, se opět
přihlásilo do soutěže a po podzimní části se umístilo ve III. třídě na 5. místě. Zde se již začíná projevovat
svědomitá práce s nejmladšími za pomoci školy a zejména ředitelky ZŠ Zuzany Kolašínové. Trenérem starších
žáků je velmi obětavý Rostislav Halouzka, kterému aktivně pomáhá Jaromír Dostál.
Mladší žáci, kteří hráli ve II. třídě, skončili v ročníku 2001-2002 s 25 body na 5. místě, když 8 utkání
vyhráli, 1krát hráli nerozhodně a 7krát prohráli. Když uvážíme, že většina přešla z benjamínků a tuto soutěž
hráli první rok, tak toto umístění lze pokládat za úspěch. Po skončení podzimní části soutěže se umístili na 4.
místě. Trenérem družstva je zkušený Oldřich Látal a na místě vedoucího vypomáhá ředitelka ZŠ Zuzana
Kolašínová.
Velkou radost nám dělají benjamínci. Je u nich nutno obdivovat velkou chuť do hry a proto je třeba, aby
jim vydržela i do dalších let ve vyšší kategorii. Hráli soutěž, která se hraje ve skupinách turnajovým způsobem,
kdy docilovali pěkných výsledků. V podzimní části soutěže se hrálo 6 turnajů v nichž 1krát vyhráli a 5krát byli
druzí, když z 18ti utkání 10 vyhráli, 4 hráli nerozhodně a 4 prohráli s celkovým poměrem 48:14. Družstvo
trénuje obětavě a úspěšně Pavel Strnad, Radek Garzina a Jiří Weisgarber, vedoucím je Libor Jahn. Hlavní
organizátorkou úspěchů žákovské kopané je ředitelka ZŠ Zuzana Kolašínová, která bez ohledu na svůj volný
čas pomáhá obětavě zajišťovat tuto činnost.
Činorodou složku v našem klubu zajišťovali i bývalí hráči senioři, kteří pravidelně týdně trénovali a
pomáhali klubu, kde bylo třeba. Během roku sehráli i několik utkání, vesměs vítězných. Po organizační stránce
se o družstvo starali bratři Fialové, Jan Antl a Ing. Jiří Mucha.
Nelze zapomenout i na naše ženy, které pravidelně cvičily pod vedením M. Valsové, J. Popelkové

(Kubíčkové) a H.Fialové.
Závěrem bych chtěl, jménem výboru SK Slatinice i svým, poděkovat škole, rodičům, členstvu a
příznivcům za veškerou pomoc, pochopení a přízeň, kterou klubu po celý rok věnovali. Velký dík však náleží
obci v čele s odstupujícím starostou Jaroslavem Šolcem, bez jejich pomoci by nebyla provedena rekonstrukce
tohoto krásného sportovního stadionu (který nám přijíždějící soupeři často závidí) i za největší sportovní
úspěchy v celé historii klubu. Je to odměna součastníků těm, kteří klub před 70ti lety zakládali. Věřím, že i
nynější zástupci obce v čele s novým starostou Jiřím Ambrosem budou v této nastoupené cestě pokračovat a
dále zlepšovat, protože celá naše veřejnost i mládež to potřebuje.
Do nového roku 2003 přeji všem stálé zdraví, nadšení, obětavost a tolerantnost pro další úspěchy našeho
klubu.
člen výboru SK Slatinice Milan Lakomý
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