ZPRAVODAJ OBCÍ SLATINICE a LÍPY – r.2001
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1. Úvodní slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané, lázeňští hosté a přátelé Slatinic!
Dovoluji si Vás opět takto oslovit jako laskavé čtenáře našeho „Zpravodaje obcí Slatinice a
Lípy“, který snad již můžeme považovat za tradiční formu pravidelného, celoročního bilancování
své práce, všech událostí a veškerého dění v obci. Před šesti lety jsme se rozhodli podávat Vám
formou písemného buletinu souhrnné informace o všem důležitém a podstatném, co se obce týká
a co by Vás mohlo – či dle našeho názoru i mělo – zajímat. O významu a ceně informací jako
základu vzájemných vazeb mezi subjekty a garanta kontrol a korektur slyšíme dnes a denně na
každém kroku. Vedení obce proto nejširší veřejnosti nabízí nezbytné, objektivní informace
různými formami: od těch ústních, okamžitých na veřejných schůzích zastupitelstva obce, přes
vyhlášky a zvláštní upozornění, přes opakovaná vysvětlování při hojně využívaných osobních
návštěvách zájemců na obecním úřadě až po tento náš každoroční „Zpravodaj“. Když jsme
v prosinci roku 1996 připravovali jeho první číslo, určili jsme si jeho poslání: poskytování
informací – ale nejen ze strany vedení obce a obecního úřadu, ale i naopak, všeobecně. Všechny
složky našeho veřejného života, instituce, zájmové i jiné organizace, podnikatelé i jednotliví
občané mají na stránkách našeho „Zpravodaje“ otevřený prostor ke svým sdělením –
k publikování svých názorů, k otevřené komunikaci s okolím i celou veřejností. Vždyť obě sféry
– veřejná „úřední“ i soukromá „osobní či rodinná“ – jsou přece na sobě závislé a hluboce se
vzájemně ovlivňují! Velmi bychom uvítali, kdyby v budoucnu byla ještě více využívána tato
otevřená možnost předkládat svá mínění či návrhy, zprávy o situaci toho kterého subjektu, o
výsledcích jeho činnosti, úspěších i potížích, zdarech i problémech. Věřím, že i takový přístup by
inspiroval nezbytnou, užitečnou spolupráci a posiloval objektivní pochopení. To by mohlo jistě
přispět k rychlejšímu kladnému řešení úkolů a problému, které nás všechny tíží.
Prolistování všech minulých čísel našeho „Zpravodaje“ nabízí každému možnost zamyšlení
nad nečekaně širokou problematikou poslání obce a jejího vedení. Srovnání s realitou, se všemi
dosaženými výsledky, může být pro kvalitu předcházejících plánovaných záměrů jediným
hodnověrným kriteriem. Vše, co je přímo zjevné, je spolehlivým východiskem objektivní kritiky.
Nezaujatý pozorovatel samozřejmě nemusí pranic vědět o všech okolnostech ovlivňujících
obecní program a podmiňujících realizaci jeho konkrétních jednotlivých položek. Nemusí a ani
nemůže (i při naší informační otevřenosti) znát rozhodné důvody, klíčové okolnosti voleného
postupu či hodnocení všech důsledků pro blízkou i perspektivní budoucnost. Neví o kladných
ohlasech a příznivém oceňování naší práce nadřízenými a kontrolními orgány či sdělovacími
prostředky. Samozřejmě, že to vše není důležité. Nečekáme nějaký „potlesk na otevřené scéně“,
nepracujeme pro pochvaly. Více nás zajímají a těší praktické důkazy o uznávání skutečného
smyslu a celkově správné orientace naší každodenní práce – například tím, že jsou nám
přiznávány různé dotace na realizace skutečně správných, pro obec i nejširší okolí a veřejnost
vhodných záměrů – někdy třeba i nadčasových…
Věřím, že snad každý uzná, že naše práce není nijak lehká. I naplňování úkolů, přijatých loni
pro právě končící rok (včetně postupného dokončování rozsáhlejších investičních akcí
z předchozího období) si vyžádalo skutečně mimořádné nasazení všech našich sil. Můžeme však
s hrdostí oprávněně tvrdit, že tento rok je bezesporu nejúspěšnějším rokem v celé poválečné
historii obce – a to nejen podle výsledků hospodaření (jak lze snadno a přesvědčivě prokázat
porovnáním výsledků obecních rozpočtů třeba za dlouhé období od roku 1981 …), ale i
přehlídkou investičních , stavebních prací. Jsme šťastni, že v patřičné kvalitě byly dokončeny
komunikace v ulicích „Loučka“ a „Chajdy“ i úpravy „Na mlýnku“ – tedy dříve právem
kritizované akce. Průběžnou pozornost obec věnovala (a dále soustavně věnuje) celé řadě tzv.
„běžných“ úkolů. Čištění ploch, péči o zeleň, úpravy pramene minerálních vod, dodlažďování
komunikací apod. pokládáme za samozřejmost – která je ale důležitá, protože těší každého.
Zcela výjimečným přínosem pro budoucí rozvoj obce je definitivní územní plán, který je
kvalitním, nezbytným základem postupné realizace náročných záměrů. Naše koncepce je
srovnatelná s úsilím celé řady podstatně větších obcí, které jsou sice ambiciózní a dost důležité,
ale ve skutečnosti méně aktivní a úspěšné.

V tom směru snad důkaz: naše lokalita rodinných domů a objektů pro klidné bydlení a
vytvoření soustředěné podnikatelské zóny. Teprve budoucnost a další generace ocení odstranění
všestranně závadového bývalého střediska živočišné zemědělské výroby z centra obce,
s výhodnou realizací 16 nových kvalitních bytů při ekonomicky i ekologicky vítaném využití
jinak překážejícího objektu – navíc s dodržením stanoveného termínu i kvalitativních podmínek
včetně přemístění provozoven do jediné vhodné podnikatelské zóny. Máme opravdovou radost,
že můžeme uvítat v našem novém domě i v domech soukromých nové spoluobčany. Děkujeme
jim za důvěru, se kterou si zvolili naši obec jako svůj nový domov a přejeme jim, aby se jim u
nás líbilo.
Veřejnost laická i odborná kladně hodnotí existenci našeho biokoridoru a přínos rozšiřování a
zkvalitňování zeleně. Doufáme, že výsledky naší péče o tuto agendu dokumentují vztah obce
k předchozímu vyhlášení přírodně chráněné oblasti Velkého Kosíře. Velkou pomocí v úsilí o
vzhled obce je i stále výraznější pochopení spoluobčanů pro péči o stav jejich domů a
předzahrádek i veřejné zeleně. Uvítali bychom však ještě zlepšení v hospodaření s odpady – jak
o tom píšeme v jiných částech tohoto „Zpravodaje“. Rovněž tak blíže informujeme o další dosud
otevřené záležitosti, tj. o dokončování rekonstrukce Lichtenštejnského dvora a přemístění
obecního úřadu.
Nezapomínáme patřičně oceňovat i významný přínos činnosti pro obec důležitých,
nezbytných subjektů. Vysoká úroveň naší školy vzbuzuje oprávněnou pozornost odborných
kruhů, rodičů a celé veřejnosti, neboť kromě vlastní výuky a výchovy plní bezezbytku vše, co je
posláním školy. Je to mimo jiné díky obrovskému osobnímu nasazení ředitelky Mgr.Zuzany
Kolašínové. Poděkování zasluhují všichni spoluobčané, kteří podnikají v jakémkoliv oboru.
Zvláště činnost lázeňské organizace zasluhuje obdiv a je velkým příslibem do budoucnosti.
Velkou radost máme i z činnosti všech našich spolků včetně perfektně fungující knihovny
vedené paní Heckelovou.
Úzká spolupráce a přímá pomoc obce je samozřejmě nezbytná pro řadu subjektů působících
v naší obci. Jejich význam máme stále na zřeteli, jsme jim velmi vděční za vše, co obci přináší a
věříme, že i čtenáři věnují svou pozornost všem referátům těchto složek tak, jak je publikují
v tomto „Zpravodaji“.
Detailní, podrobnější bilancování celkové činnosti obce budeme předkládat brzy – v průběhu
příštího roku, kdy nás čekají řádné komunální volby. Příští voliči budou mít příležitost zevrubně
posuzovat veškerou naši práci na delší období – jak základní koncepci, tak i kvalitu a termíny
realizace jednotlivých programových bodů.
Doufám, že to bude seriózním podkladem ke spravedlivému srovnávání a hodnocení – tedy i
ke skutečně objektivnímu závěru – uznání upřímných snah a poctivého pracovního nasazení
všech členů vedení obce a kolektivu spolupracovníků, kterým již i touto cestou srdečně děkuji za
vše, co za celý tento rok pro naši obec vykonali.
V této souvislosti bych rád připojil své poznání: bylo by spravedlivé poohlédnout se ještě více
nazpět a hlouběji se zamyslet nad prací dlouhé řady obětavých pracovníků – osob usilujících o
burcování celé veřejnosti k vytváření kladného vztahu k našim obcím, k úsilí o zlepšování všech
podmínek po všech stránkách šťastného, spokojeného života současné i budoucí generace. Také
těm všem – i když mnozí z nich již nejsou mezi námi – by bylo třeba při našem bilancování
vděčně poděkovat! Jejich práce, životní zkušenost a moudrost pomáhala formovat naši
společnou, stále platnou výzvu: aby každý v rámci svých možností a schopností usilovně
přispíval k dalšímu rozvoji našich obcí!
Vám – všem spoluobčanům, lázeňským hostům a přátelům naší obce – všem čtenářům tohoto
„Zpravodaje“ upřímně přeji hezké, radostné vánoce a stále pevné zdraví, klid a spokojenost a
vůbec jenom vše nejlepší v novém roce 2002!
Jaroslav Šolc – starosta obce

2. O práci rady a zastupitelstva obce

Současné zastupitelstvo i rada obce byly ustaveny na 1.schůzi tohoto zastupitelstva dne
27.11.1998 a tvoří je tito členové:
RADA
Jiří Ambros (místostarosta, předseda sociální komise)
Zuzana Kolašínová (předsedkyně komise pro kulturu a sport)
Milan Reif
Karel Slezák (místostarosta)
Jaroslav Šolc (starosta)
Členové rady se schází pravidelně 1 x za měsíc na svých neveřejných schůzích. Z těchto jednání
jsou pořizovány zápisy, které jsou uloženy v kanceláři OÚ a pro každé zasedání zastupitelstva je
vypracována zpráva o činnosti rady za období od poslední schůze ZO.
ZASTUPITELSTVO
Jiří Ambros
Antonín Dudek
Jaromír Fiala (předseda finančního výboru)
Zuzana Kolašínová
Svatopluk Koutný
Karel Kubíček
Ing. Jiří Mucha (předseda revizního výboru)
Josef Odstrčil
Milan Reif
Eva Sklenářová
Karel Slezák
Ing. Jiří Smička (předseda stavební komise)
Jaroslav Šolc
Mgr. Jaroslav Šolc
Ing. Stanislav Štafa.
Veřejná zasedání Zastupitelstva obce Slatinice probíhají vždy minimálně 4 x ročně. Kromě
účasti na těchto pravidelných schůzích se členové zastupitelstva podílejí na činnosti jednotlivých
komisí a výborů.
Jelikož volební období trvá vždy 4 roky, v příštím roce proběhnou mimo parlamentních i
komunální volby.
OÚ Slatinice
úřední hodiny:
adresa:
tel.:
tel.,fax:
mobil:
e-mail:
WWW stránky:

pondělí, středa 8-17 hodin.
783 42 Slatinice, čp.50 (přechodně č.p.14)
068 5944587
068 5944604
0602 708441 (starosta)
OU.SLATINICE.@iol.cz
http://kosirsko.mikroregion.cz/slatinice

Základní údaje o obci:
Znak obce:
Části obce:
IČO obce:
Kód ZÚJ:
Kód k.ú.(UTJ):Slatinice
Lípy
Celkový počet obyvatel:
Celková rozloha k.ú.:
Nadmořská výška:

- Slatinice, Lípy
- 00299456
- 505111
- 749818 (ZSJ) - 149811
- 684848
- 084841
- 1420
- 744 ha (obec cca 250 ha)
- 244 m

3. Informace o investičním a stavebním rozvoji
Letošní rok byl pro naši obec z hlediska stavebního rozvoje velmi významný a z historického
pohledu jedním z nejdůležitějších v historii!
Jedním z hlavních kroků, které se podařilo v tomto roce učinit, bylo zpracování nového
územního plánu do takové podoby, že mohl být zastupitelstvem definitivně schválen. Za to patří
velký dík p.Ing.Vojtěchu Šrámkovi, který na tomto dokumentu několik let usilovně pracoval.
V souladu s novým územním plánem se celý rok intenzivně pracovalo na přestavbě bývalého
zemědělského objektu na bytový dům, který je dnes již plně obsazen. Všichni se mohou na
vlastní oči přesvědčit, že se dílo skutečně podařilo.
Díky bleskově získaným dotacím mohly být dokončeny i veškeré příjezdové komunikace
k tomuto objektu a po nových silnicích jezdí konečně i obyvatelé ulic „Chajdy a Loučka“.
Zahájena byla i příprava pro výstavbu nové podnikatelské zóny, kam by se již v příštím roce
měli stěhovat místní podnikatelé. Poté se může již naplno rozběhnout přeměna bývalého
zemědělského areálu v obytnou zónu, ve které již díky bytovému domu 16 rodin oslaví letošní
vánoce.
Intenzivně se pracuje i na dokončení rekonstrukce sídla obecního úřadu včetně dvorní části,
kde byl v letošním roce vybudován druhý tenisový kurt a před dokončením jsou i parkové
úpravy. Pokud vše půjde dle předpokladů, během příštího roku se i obecní úřad konečně dočká
důstojného prostředí.
Ani na pokračování v napojování jednotlivých RD na novou kanalizaci a ČOV se letos
nezapomínalo! Díky pracovní skupině pod vedením p.Karla Slezáka se podařilo připojit dalších
několik desítek rodinných domů. Hlavně v ulicích, kde se pracovalo na rekonstrukci vozovek,
bylo jejich nasazení obrovské.
Děkujeme ještě jednou všem spoluobčanům, zastupitelům a pracovníkům obecního úřadu,
kteří se aktivně na všech těchto akcích podíleli a přispěli tak k dalšímu zkrášlení naší obce.
Rada obce Slatinice
4. Vše o obecních poplatcích
Jelikož se blíží konec roku a přichází čas bilancování, pokládáme za vhodné připomenout vše,
co byste měli vědět o obecních poplatcích.
Poplatky za odvoz odpadů a za psy se vybírají jednou ročně a jsou splatné obvykle do 31.3.,
vodné a stočné se vybírá 2 x ročně se splatností do 30.6. a 30.11. (v Lípách jednou za rok).
Výška a způsob placení těchto poplatků se řídí mimo jiné Obecně závaznými vyhláškami, které
jsou schvalovány zastupitelstvem a radou naší obce, vše samozřejmě v souladu s platnými
směrnicemi.
Poplatek za psa
Roční poplatek za psa činí 50,- Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož vlastníka 100,- Kč.
Vzhledem i k této velmi nízké sazbě požadujeme od všech majitelů psů důsledné dodržování
obecně závazných pravidel, které jsou v letošním zpravodaji rovněž uvedeny.
Poplatek za vodné a stočné
Poplatek za vodné činí 10,- Kč/1 m3, sočné 138,- Kč na osobu a rok.
Spotřeba vody jednotlivých domácností je měřena vodoměry, ze kterých se stav opisuje vždy
jednou za půl roku, obvykle v dubnu a v září (v Lípách jednou za rok). Stočné se účtuje dle
počtu osob přihlášených k trvalému pobytu. Připočítává se také poplatek za pronájem vodoměru,
který činí 120,- Kč ročně.
Jak jistě víte, v naší obci byla zprovozněna nová ČOV, což přinese podstatné zkvalitnění služeb
pro občany a velkou úlevu pro životní prostředí, ale současně i nutné mírné zvýšení poplatků.

Poplatek za odvoz odpadů
Poplatek za odvoz odpadů je stanoven na osobu a vychází ze skutečných nákladů obce
vynaložených na systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů v naší obci.
Výše poplatku činí dle nové OZV 180,- Kč na osobu.
Naším zájmem samozřejmě je, aby každá domácnost třídila odpad, disponovala alespoň jednou
popelnicí, nevznikaly černé skládky a hlavně, aby se konečně odpad přestal pálit v kamnech a
topeništích (důsledky tohoto spalování jsou podrobně popsány na jiném místě zpravodaje).
Popelnice se vyváží jednou za měsíc (vždy první pátek v b.m.) a pokud se v domácnosti
důsledně třídí odpad je tato četnost svozu plně dostačující (najdou se i takové domácnosti, které
popelnici za měsíc nenaplní).
Ten, kdo tvrdí, že žádné odpady nemá, buď dává odpady na černou skládku, nebo je pěkně spálí
ve vlastních kamnech, případně na vlastní zahrádce. Mylně se domnívá, že je to pouze jeho
záležitost! Od roku 2002 vstoupí v platnost novela zákona o odpadech a na ni navazující obecně
závazné vyhlášky, které stanoví systém likvidace odpadů včetně výše poplatku v naší obci.
V minulosti jsme byli často kritizováni za způsob stanovení a výši sazeb jednotlivých
poplatků, ale pokud nyní srovnáváme platby v širokém okolí, dojdeme k jednoznačnému závěru,
že celkový systém i výšky plateb jsou plně srovnatelné a naopak u některých poplatků s cenou
viditelně zaostáváme! To samozřejmě neznamená, že budeme poplatky automaticky zvyšovat.
Naopak naší snahou bude, aby celkový chod obce byl stále efektivnější a pro občany a jejich
rodinné rozpočty přijatelný.
Oznámení OÚ o jednotlivých termínech plateb obecních poplatků bude probíhat tradičním
způsobem (tj.rozhlasem a obecní vývěskou). Poplatky mohou být uhrazeny přímo v kanceláři
OÚ, na poště nebo bankovním převodem.
Finanční výbor obce Slatinice
5. Z roční evidence obyvatel:
Letos se ve Slatinicích k 1.12.2001 narodily tyto děti:
Jakub Kadala
3.1.
Martin Tihelka
11.1.
Jan Ryšavý
7.2.
Tomáš Tesař
8.2.
Michaela Provazová 19.2.
Matěj Mačák
2.3.
Václav Ruček
20.3.
Petr Tichý
21.4.
Veronika Korcová 30.4.
Markéta Janíková
16.6.
Marie Popelková
20.6.
Josef Vašička
11.7.
Patrik Škorík
30.8.
Jan Skácelík
14.9.
Patrik Holoubek
24.9.
Pavel Planička
27.10.
V Lípách:
Adéla Vlčková
Jana Růžičková
Nikola Michalcová

19.3.
10.5.
21.6.

č.p. 68
130
119
272
356
38
78
366
207
182
298
331
332
204
032
133
18
1
55

V letošním roce se narodilo o 100 % více dětí než loni, což je jistě velmi pozitivní zjištění.
K 1.12.2001 jsme se postupně rozloučili s těmito spoluobčany:
Vojtěška Ryšavá
Miloslav Lasák
Jaroslav Dlabal
Milan Zdráhal
Marie Veselá
Miluše Ondráčková
Jan Trnka
Marie Bilovská
Anežka Smičková
Lubomír Čapka

17.3.
29.3.
4.5.
11.5.
24.6.
3.7.
5.7.
16.7.
26.7.
28.7.

č.p.

66
117
15
46
240
183
225
280
236
256

V Lípách:
Marie Kaštylová
13.1.
117
Václav Tesař
6.6.
67
Josefa Čiháková
10.8.
87
V loňském i letošním roce zemřelo 13 občanů Slatinic a Líp.
K dnešnímu dni má naše obec celkem 1420 obyvatel, což jen potvrzuje každoroční mírný nárůst.
Nejstarším občanem je pan František Spurný z Líp, který v letošním roce oslavil 94.narozeniny.
Ve Slatinicích, 1.12.2001
Za OÚ Slatinice
Petr Šolc
6. Kronikář obce doporučuje k Vaší pozornosti:
Nejstarší dějiny Slatinic patří právem k významným kapitolám pravěké a staré historie
Moravy. Výhodná poloha na úpatí Kosíře, přítomnost minerálních pramenů, vynikající bonita
půdy a příhodné klima: to vše vytvořilo dobré předpoklady pro nálezy pozůstatků nejstarších
lidských kultur. Povšimli si toho již první archeologové a velmi záhy sem zaměřili svoji
pozornost. Podnětem jim k tomu byla i skutečnost, že velké množství prehistorického materiálu
bylo nalezeno při stavbě železnice z Čelechovic do Olomouce v 70.letech 19.století.
Systematičtější výzkumy zde od 80.let 19.století zahájili členové Vlasteneckého muzejního
spolku v Olomouci pod vedením jednoho z jeho spoluzakladatelů, nestora moravské archeologie
Dr.Jindřicha Wankla. Jejich zásluhou se veřejnost dozvěděla nejen o samotném pravěkém
osídlení Slatinic, ale i o zdejších nejvýznamnějších nálezech (např. o unikátním pokladu
bronzových předmětů nad slatinickým lomem).
Velmi aktivní na poli archeologie byli v té době i tehdejší slatiničtí občané, zejména
starostové J.Mendlík aj.Dočkal a učitelé K.Doležel a Č.Marek. Do tehdejšího Vlasteneckého
muzea v Olomouci předávali své archeologické nálezy i další – např.bronzovou sekeru v r.1885
rolník Fr.Bokůvka. V. Janoušek, tehdejší student a pozdější významný historik, v r.1914 daroval
do muzea kamenný sekeromlat, stavitelé Ing.J.Vlk a P.Baťka věnovali větší kolekci různorodého
cenného materiálu.
V období ČSR působila v naší oblasti jedna z nejvýznamnějších osobností středomoravské
archeologie – prostějovský učitel Antonín Gottwald. Jeho zásluhou bylo systematicky
prozkoumáno několik zdejších lokalit – např. pohřebiště na Čtvrtích, Nivkách nebo Nad
Ostichovcem. Bylo zachráněno nepřeberné množství nálezů a objeveno velké množství nových
lokalit. Při svých výzkumech A.Gottwald spolupracoval s četnými pomocníky z řad amatérských

archeologů – K.Dobešem, K.Všetičkou i zdejších občanů – např. s V.Janouškem a J.Husičkou.
Po druhé světové válce se na zdejší region zaměřil Ing.J.Janásek z Holice u Olomouce, kterému
se podařilo povrchovými průzkumy zjistit do té doby neznámé lokality ze starší doby kamenné.
Spolupracoval s tehdejším olomouckým archeologem J.Skutilem a společně v 50.letech
20.století publikovali svá zjištění. Na jejich práci pak navázali J.Šrot a od 70.let 20.století A. a
D.Přichystalovi. Z odborných archeologů se na výzkumu této oblasti podíleli především
pracovníci Vlastivědného muzea v Olomouci a Muzea Prostějovska v Prostějově. Od 90.let
20.století je zde prováděna i systematická záchranná činnost Ústavem archeologické památkové
péče Brno.
Problematice určování stáří obce Slatinice na základě vědeckého zkoumání archeologických
nálezů a srovnávacích analýz všech různých dosavadních poznatků byla věnována výstava
archeologie z celé slatinické oblasti. Místní lázně při příležitosti tradičních srpnových hodových
slavností otevřely v lázeňské budově Morava tématickou výstavu „Historie, současnost a
perspektiva místních lázní“. Součástí této akce byl právě náš zmíněný oddíl jako rámec několika
odborných přednášek Mgr.Procházkové z Vlastivědného muzea Olomouc, která vědecky
prokázala, že archeologické nálezy z našich lokalit jsou velmi podstatně starší a tedy zásadně
důležitější než třeba první písemná zpráva o naší obci. Zajímavá výstava byla obohacena
vzácným darem našeho spoluobčana pana Františka Szeszyckého – mečem z období
germánského osidlování a dalšími drobnějšími exponáty z různých období.
Celému vedení lázní a zvláště panu řediteli Ing.I.Hoškovi právem patří za realizaci této
výstavy náš vřelý dík.
Širokou veřejnost chci upozornit, že obecní kronika si bedlivě všímá veškerého významného
dění v obci a pro budoucí dobrou paměť zaznamenává nejen fakta dávné minulosti, ale pohotově
registruje i zcela současné, aktuální jevy. Na příklad to, že dne 14.září 2001 byl D.P. Jakubem
Berkou ze Svatého Kopečka slavnostně posvěcen nový léčebný pramen Sv.Jiří, který je hluboký
92 m a jeho minerální voda má teplotu 17 stupňů C.
Vladimír Opletal
kronikář obce

7. Proč si lázeňští hosté oblíbili naši obec
Každým rokem přichází do naší obce stovky pacientů, aby ve zdejších přírodních lázních
napravily svoje poškozené zdraví. Kupodivu někteří k nám zajíždějí každým rokem a jsou mezi
nimi i rekordmani, kteří by si naši obec a naše lázně vzali jako druhý domov.
Jsem kronikářem naší obce a když dělám průvodce po obci a seznamuji pacienty s různými
pamětihodnostmi naší obce, jsou nadšeni a říkají si, jaká nová proměna na ně čeká. Pak se obrátí
na mě a říkají: „Prosím poděkujte všem představitelům a pracovníkům obce za vřelé přijetí a
krásný pobyt v tak upravené a pěkné obci – každým rokem je krásnější! A také poděkujte vašim
občanům (hlavně rodičům a učitelům), kteří připravili děti, že si umí vážit stáří a na dálku krásně
a zřetelně nás nemocné zdraví!“
Podobně se vyjadřují zahraniční návštěvníci, kteří se u nás léčili a procházeli po obci. Nikdy
o naší obci ani o lázních neslyšeli, ani ji nenašli na mapě a po čtrnácti dnech, když odjížděli a
loučili se, bylo z jejich úst slyšet jen samou chválu. Říkali: „Vaše obec je krásná a lidé přívětiví a
léčivá voda (a také pivo) výtečné. Za okénkem v autobusu, když odjížděli, bylo vidět v očích
slzy a bílý šátek loučení.
Vladimír Opletal

8. Základní škola se právem může pochlubit
Na trávnících před budovami základní školy se bělají zbytky prvního sněhu, který napadl už
během listopadu. Na horách se lyžuje a na dveřích domů visí adventní věnce. Blíží se konec roku
– prvního roku nového tisíciletí. Jaký byl pro žáky naší školy? Nechceme se chválit, ale celkem
úspěšný.
V letošním školním roce navštěvuje naši školu celkem 192 žáků, z toho 106 chlapců a 86
dívek. V 1. až 5.ročníku je 105 žáků, v 6. až 9.ročníku 87 žáků. Naši školu navštěvují děti
nejenom ze Slatinic a Líp, ale i ze Slatinek, Třebčína jedna žákyně dojíždí z Čelechovic na Hané.
V červnu opustilo školu 16 žáků 9.ročníku. Všichni úspěšně vykonali přijímací zkoušky a
byli přijati na zvolené střední školy nebo učiliště. V letošním školním roce se uskuteční první
kolo přijímacích zkoušek na středních školách zřízených státem v pondělí 22.dubna 2002, druhé
kolo proběhne ve čtvrtek 9.května 2002.
V pedagogickém sboru naší školy došlo k určitým změnám. V červenci zemřela po dlouhé
těžké nemoci paní učitelka Mgr.Miluše Ondráčková, která na naší škole učila dlouhou řadu let.
Současně zastávala funkci výchovné poradkyně, zájemce vyučovala nepovinnému předmětu
francouzský jazyk a pečovala o květinovou výzdobu školy. Mimo školství odešla pracovat slečna
učitelka Alexandra Tauwinklová, kterou nahradil pan učitel Mgr.Vladimír Jirátko. Do školní
družiny nastoupila slečna vychovatelka Lenka Svobodová. Funkci výchovné poradkyně převzala
paní učitelka Ing.Marie Smičková. S výukou dějepisu nám pomáhá paní učitelka Eva
Zapletalová. Ve škole celkem pracuje 14 pedagogických pracovníků, 3 správní zaměstnanci a 4
pracovnice školní jídelny.
V loňském zpravodaji jsme slibovali překvapení. A povedlo se. Paní učitelka Jana Daňková
se slečnou učitelkou Vladimírou Žižkovou nacvičily se žáky pohádku O Popelce. První
představení, ze kterého jsme měli trochu obavu, se hrálo pro naše žáky. Malí herci byli skvělí. Po
prázdninách se ve zcela zaplněném sále sokolovny děti představily veřejnosti. Nadšení diváci
odměňovali účinkující bouřlivým potleskem. Škoda jen, že vybavení sokolovny, co se týká
osvětlení a kulis je po rekonstrukci budovy zcela nedostačující. Kulisy nejsou žádné. Protože se
dramatický kroužek po prvním úspěchu rozrostl o další nadšence, připravujeme další pohádku.
V letošním školním roce si žáci mohou vybrat z těchto nepovinných předmětů – Individuální
logopedická péče, Pohybové a sportovní aktivity a Náboženství, nebo se mohou zapojit do práce
v těchto zájmových útvarech – Malá Hanačka, Dramatický kroužek, Gymnastický kroužek,
Sborový zpěv, Turistický kroužek, Cvičení z českého jazyka, Cvičení z matematiky, Cyklistický
kroužek, Knihovnický kroužek, Kroužek reedukace z českého jazyka. Ve své činnosti pokračuje
Šachový kroužek, vedený panem Jaroslavem Fuksíkem. V říjnu naši šachisti z páté třídy úspěšně
reprezentovali školu na Okresním přeboru škol, kde obsadili skvělé 4.místo.
V průběhu celého školního roku se žáci zapojují do nejrůznějších soutěží a olympiád, kde
mají možnost prokázat své znalosti a schopnosti.
Z ostatních akcí školy připomínáme lyžařský výchovně vzdělávací zájezd žáků 7.ročníku,
tentokrát v Hynčicích u Starého Města pod Sněžníkem v termínu od 19. do 26.1.02. Žáci 3. a 4.
ročníku absolvují základní a zdokonalovací plavecký výcvik v Olomouci. Dle možností
navštěvujeme se žáky divadelní představení a výchovné koncerty v Olomouci. V průběhu roku
organizujeme pro žáky různé vzdělávací exkurze (počítačový veletrh Invex, Planetárium,
muzea,…). Z již tradičních akcí připomínáme karneval, ples, dětský den, pálení čarodejnic,
zakončení školního roku, olympijský den,…
V letošním školním roce nás čeká velká společenská událost. Na jaře roku 2002 Malá
Hanačka oslaví 50 roků od svého založení. Oslavy proběhnou v sokolovně a už dopředu všechny
srdečně zveme. Děkujeme všem občanům, že se zúčastňují akcí pořádaných naší ZŠ a pevně
věříme, že nám svou přízeň zachovají i nadále.
S přáním všeho dobrého v roce 2002 – žáci a učitelé ZŠ Slatinice.

9. Místní knihovna ve Slatinicích
Místní knihovna ve Slatinicích se letos přestěhovala do 1.poschodí Domu služeb. Získala
opravdu pěkné, kulturní prostředí. Zveme tímto naše občany, kteří ještě nenašli cestu do
knihovny, ať se přijdou podívat a rozšíří počet stávajících návštěvníků.
V letošním roce máme k 1.prosinci zapsaných 101 čtenářů, z toho 43 do patnácti roků.
Knihovnu navštívilo k témuž datu 1074 čtenářů, kteří si půjčili 5607 titulů. Díky finančnímu
příspěvku obecního úřadu jsme mohli nakoupit nejvíce žádanou beletrii.
Vlastimila Heckelová
10. Lázně Slatinice v novém
Od 16.století, kdy se datuje založení lázní Slatinice, prošly tyto řadou pozitivních ale i
negativních změn. Vývoj lázní a jeho hodnocení z různého pohledu byl a je předmětem studií a
publikací historiků. Budiž, je to jejich práce, nechť takto činí. My se spolu podívejme na
současnost a budoucnost lázní.
Moderním významným pozitivním mezníkem historie lázní je bezpochyby rok 2001, kdy
současný majitel lázní, Hanácké železárny a pérovny, a.s. Prostějov, zahájil proces revitalizace a
komfortizace tohoto nádherného lázeňského zařízení.
Počátkem tohoto roku byla definována vysoce rozumná a smysluplná koncepce dalšího
rozvoje, byly stanoveny jednotlivé etapy rekonstrukce celého lázeňského areálu. S koncepcí jste
se mohli, vážení spoluobčané, seznámit na výstavě v lázeňském domě MORAVA v srpnu tohoto
roku. Výstavu navštívilo asi 250 lidí, a to jak klientů lázní tak i návštěvníků z širokého okolí. Je
jen na škodu, že návštěvníků z řad občanů Slatinic bylo poskrovnu.
Jsem zastáncem zásady informovanosti, oboustranného toku hodnověrných informací, a to jak
pozitivních, tak i negativních. Proto Vás chci, vážení spoluobčané, touto cestou informovat o
současném stavu našich lázní a o jejich nejbližší budoucnosti.
V letošním roce došlo k mnoha pozitivním změnám, a to jak v oblasti definice systému, tak v
oblasti organizace a řízení, v oblasti prosté logistiky i v oblasti odborné. Jednalo se o významné
a vysoce náročné systémové změny, které proběhly a probíhají uvnitř subjektu a navenek nejsou
moc vidět. I když tyto změny byly a jsou základem dalšího rozvoje, nebudu se jimi zabývat.
K nejvýznamnějším, „viditelným“ změnám došlo v oblasti duševní i hmotné, tedy v oblasti
rozvoje kultury a v oblasti investiční. K duševním patří především postavení kulturní báze do
roviny horizontální otevřenosti, žánrové pestrosti a četnosti. Od posledního týdne měsíce května
do poloviny měsíce září jsme obnovili slatinickou tradici v pořádání lázeňských promenádních
koncertů. Volili jsme vystoupení hudeb především z teritoria naší krásné Hané. Zachovali jsme
další tradici, sobotní taneční zábavy, pořádané v lázeňské jídelně. Rozšířili jsme počet a zvýšili
kvalitu dalších kulturních akcí, v neposlední řadě estrádních vystoupení, programů vážné hudby,
minimálně jedenkrát týdně jsme pořádali zájezdy do blízkého i širokého okolí. S pozitivním
ohlasem se setkaly populárně odborné přednášky na různá zajímavá témata a řízené vycházky
do okolí. Velice dobře jsme se zhostili vyvrcholení poněkud předčasného kácení máje,
zabezpečili jsme pestrý program na hody, uspořádali jsme tři výstavy a v září tohoto roku jsme
zorganizovali slavnostní svěcení nového vrtu Svatý Jiří. Podařilo se nám udržet značně
nerentabilní provoz veřejného koupaliště, doplněný službami rychlého občerstvení.
Neopomenuli jsme ani hmotně a duševně podpořit tradiční vzpomínkové setkání u pomníku
zahynuvších letců, důstojníků a praporčíků Armády České republiky.
V měsíci srpnu jsme zahájili poměrně rozsáhlou rekonstrukci lázeňského areálu, která
zahrnuje opravu fasády lázeňského domu MORAVA, vybudování a zpřístupnění atria uvnitř této
budovy, rekonstrukci terasy před budovou a rekonstrukci parku podél lázeňského domu MÁNES
I. Vystavěli jsme novou kamennou zídku na předělu lázní a vydláždili jsme přilehlou podélnou
komunikaci, čímž došlo k praktickému i optickému rozšíření lázeňského parku. Novou podobu
dostává i oplocení přední části parku do návsi. Účelem této úpravy je urbanisticky vizuální

propojení lázeňského parku s návsí a naopak, přičemž důležitou roli zde sehrává dominanta
kostela Nanebevzetí pany Marie, dominanta historické budovy MORAVA a příznivé rozložení
typických hanáckých statků. Uvnitř lázeňského domu MORAVA dojde ještě v letošním roce
k sanaci vlhkého zdiva, položení koberců, zkomfortnění lázeňské knihovny a celkové
rekonstrukci lázeňské jídelny.
Mnozí z Vás, vážení spoluobčané, mohou namítnout, že veškeré akce jsou pouze pro klienty
lázní. V žádném případě tomu tak není, my vytváříme maximální snahu o to, aby se lázně
otevřely široké veřejnosti, aby se staly kulturním centrem Slatinic i okolních obcí a jsme velice
rádi, když naše zařízení využíváte k odpočinku nebo k léčení.
Lázeňská sezóna 2001 končí 19.prosince. Nová lázeňská sezóna bude zahájena dnem 7.ledna
příštího roku. Co jsme pro Vás připravili? Se zahájením nové lázeňské sezóny bude k dispozici
lázeňský park v novém stylu, v letních měsících s komfortní letní restaurací. Jakmile to počasí
dovolí, bude v provozu decentní kavárnička v atriu lázeňského domu MORAVA. V únoru
příštího roku bude zahájen provoz kinokavárny a fitnes centra. Ihned s oteplením bude zahájen
provoz testovacích a kondičních tras, venkovní fitnes centrum a půjčovna horských kol.
5.ledna budeme zabezpečovat zimní běh na Kosíř, v průběhu celého příštího roku budeme
pokračovat v pořádání kulturních akcí, promenádní koncerty nevyjímaje. V atriu budou pořádány
koncerty klasické hudby.
V dalším období plánujeme výstavbu nového lázeňského domu hotelového typu s plným
vybavením a další významné úpravy našich krásných lázní. S nárůstem ubytovací a léčebné
kapacity vzroste i počet pracovních míst, a to jak reálně tak i stínově, jakož i vzroste poptávka
v gastronomické a obchodní struktuře obce.
Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám jménem majitelů lázní, jménem svým i jménem
všech našich zaměstnanců popřál pěkné prožití svátků vánočních a do nového roku jen zdraví,
štěstí a spokojenost.
Ing.Ivo HOŠEK
ředitel a.s.
11. Ze života sportovního klubu Slatinice
Tak jako každý rok, seznamujeme i letos široký okruh příznivců kopané ve Slatinicích
s úspěchy i potížemi našeho klubu. Výbor vedený předsedou Jaroslavem Šolcem předpokládal,
že široká veřejnost (nejen sportovní) si povšimne toho, co po osmi letech nesnadné práce bylo
letos završeno a co skutečně nemá v celé historii SK i Obce Slatinice obdoby. Vzorná spolupráce
výboru SK s obcí a školou vytvořila dílo, kterým se můžeme právem chlubit: zrekonstruované
šatny, nové restaurační prostory, 2 travnatá hřiště, zatravnění a osázení stromy okolí stadionu,
rekonstrukce a úprava interiéru a exteriéru sokolovny a jiné další akce zařadily náš klub a tím i
celou obec mezi nejlepší obce v kraji.
Velmi nás mrzí nepochopení některých „příznivců“ našeho klubu a nezájem rodičů a dětí o
plné (navíc zcela bezplatné!) využívání objektů a prostor, které jsme pro ně vytvořili. Litujeme,
že v obci se nevyužívá ani zdarma to, za co se jinde musí platit!
Nedostatek žáků i vedoucích byl bohužel příčinou toho, že jsme v letošním roce nepřihlásili
do soutěže starší žáky, což pochopitelně bude mít vliv i při doplňování družstva dorostenců
v dalším roce. Proto bylo ve výboru rozhodnuto věnovat hlavní pozornost přípravě benjamínků,
odkud budou postupně vychováváni žáci pro další družstva. Že se nám to daří, je již vidět na
jejich výsledcích. Hlavně nás potěšilo, že mnoho rodičů se podařilo získat pro jejich přípravu.
Hlavním organizátorem je však ZŠ v čele s ředitelkou Zuzanou Kolašínovou.
Družstvu mužů, které hraje I.A třídu, se nepodařilo udržet přední příčku z podzimu 2000 a
nakonec se v soutěžním ročníku 2000-2001 umístilo, po slabším výkonu v jarní části soutěže, na
12.místě s 33 body, když 8x zvítězilo, 9x hrálo nerozhodně a 9x prohrálo, dalo 46 branek a 38
obdrželo. Do podzimní části soutěže nastupovalo družstvo oslabeno, když Petr Fiala ukončil
hostování přestupem do rakouského klubu, Marek Navrátil (brankář) se odstěhoval a Petr
Kovařík ukončil činnost. Do našeho družstva přestoupil Pavel Kubíček (brankář), dále se

z hostování vrátil Martin Ryšavý, Martin Slezák, Pavel Švihálek a na hostování z Drahanovic byl
zapůjčen Jan Medřík. I přesto však po podzimní části soutěže se družstvo umístilo na pěkném
2.místě I.A třídy. Velkou zásluhu na tomto umístění má i nový trenér Zdeněk Čížek, který
vystřídal předchozího trenéra Svatopluka Kováře. Vedoucím družstva byl Jiří Liška, který vedl
mužstvo velmi obětavě a odpovědně, za což mu patří rovněž dík.
Podle statistiky za rok 2001 odehrál za družstvo mužů nejvíce minut na hřišti Pavel Valsa a
Pavel Strouhal (oba 100%) a dále Jaroslav Šolc (99%). Nejvíce branek nastřílel Jiří Michalčík
(10) a Jiří Vyroubal, Jiří Bilík a Aleš Trnečka (všichni po 5). Nejproduktivnějším hráčem byl Jiří
Michalčík, za ním následují Petr Fiala a Jiří Bilík. Nejvíce žlutých karet obdrželi Jiří Bilík (9),
Pavel Strouhal (8), Jaroslav Šolc (7). Červenou kartu obdržel Jiří Michalčík a Jaroslav Šolc.
Družstvo dorostenců, které hrálo I.třídu, se v ročníku 2000-2001 umístilo na 9.místě s 37
body, když 11 utkání vyhrálo, stejný počet i prohrálo a ve 4 utkáních hrálo nerozhodně.
V podzimní části soutěže se rovněž umístilo v dolní polovině tabulky. Horší umístění proti
dřívějším rokům vidíme v tom, že je nedostatek hráčů a odchod dorostenců do mužů není
nahrazen staršími žáky, kteří by prokazovali kvalitnější výkonnost. Po skončení soutěže odešel
od družstva zkušený a obětavý trenér Čestmír Zavadil, který společně s Jiřím Ševčíkem po
několik roků úspěšně vedl kolektiv dorostenců. Do podzimní části soutěže převzal trenérské
místo Lubomír Keluc st., jehož syn po několik sezón úspěšně hájil barvy Slatinic. Vedoucím
družstva se stal Josef Odstrčil, který stejně jako předtím u družstva starších žáků se velmi
obětavě stará o toto družstvo.
Družstvo starších žáků, které hrálo II.třídu, se po celé období potýkalo s nedostatkem hráčů. I
přesto skončilo na 5.místě s 34 body, když 9 utkání vyhrálo, 6 utkání prohrálo a v 7 případech
hrálo nerozhodně. Toto pěkné umístění se podařilo získat za velmi těžkých podmínek,
s nadměrným úsilím a obětavostí Josefa Odstrčila a spolupráce Vítězslava Hartmanna a základní
školy. Jak již bylo řečeno: z důvodů nedostatku hráčů se nepodařilo přihlásit družstvo do
soutěžního ročníku 2001-2002.
Družstvo mladších žáků, které nehrálo pro nedostatek hráčů v minulém soutěžním ročníku,
jsme nyní přihlásili do soutěže a po skončení podzimního kola se umístilo na pěkném 5.místě.
Byl to výsledek dobré práce, kterou jsme věnovali družstvu benjamínků. Úspěšným trenérem
družstva je Oldřich Látal.
Jak již jsem uvedl, velká pozornost byla věnována družstvu benjamínků. Velký zájem dětí
ovlivňuje dobré výsledky družstva i možnost přihlásit mladší žáky do soutěže. Družstvo trénoval
Pavel Strnad za pomoci některých rodičů. Největší zásluhu za podchycení dětí měla ředitelka ZŠ
Zuzana Kolašínová, která se organizačně starala jak o benjamínky, tak i družstvo mladších žáků.
Stranou dění v klubu nezůstali ani naši bývalí hráči: „staří páni“, kteří pravidelně týdně
docházeli na tréninky a pomáhali klubu, kde bylo třeba. V průběhu roku sehráli několik utkání,
vesměs vítězných. Po organizační stránce se o družstvo staral Ing.Jiří Mucha.
Již tradičně pravidelně cvičí v sokolovně ženy a dorostenky pod vedením Hany Fialové a
Markéty Valsové.
V příštím roce si vzpomeneme, že před 70ti lety (v roce 1932) byl založen SK Slatinice.
Tímto výročím si připomeneme, co mravenčí práce muselo být vynaloženo, aby především
nesmírná láska k tomuto sportu nás dovedla k dnešní skutečnosti – vytvoření atraktivních
podmínek pro všechny příznivce a přátele sportu – zejména pro naši mládež. Při této příležitosti
vzdáváme dík všem hráčům, příznivcům, fandům a funkcionářům, kteří v průběhu těchto 70ti let
vykonali pro klub něco dobrého a věnovali i své osobní pohodlí ve prospěch klubu.
Závěrem bych chtěl jménem výboru SK Slatinice i svým poděkovat obci, škole, rodičům,
členům a příznivcům klubu za veškerou pomoc, pochopení a přízeň, kterou věnovali klubu a těm
několika škarohlídům vzkazuji: přijďte mezi nás a pomozte udržet sportovní život založený
našimi předchůdci před 70ti lety tak, aby zde přetrval i v době stého výročí SK Slatinice. Do
nového roku 2002 přeji všem stálé zdraví, nadšení a obětavost pro další slávu slatinické kopané.
Za výbor SK Slatinice
Milan Lakomý, člen výboru

12. Tenisté mají další kurt
Slatinický klub přátel tenisu, jak si místní sportovní nadšenci říkají, pokračoval i v letošním
roce v nastoleném trendu a dokonce se podařilo i něco navíc.
Ale začněme postupně. První větší akcí byl červnový 1.ročník turnaje párových dvojic
„Slatinický propletenec“, ve kterém se poprvé představily i ženy. Na kurtě jim sice byli oporou i
jejich partneři, ale tato opora nebyla vždy nejpevnější, protože dle propozic turnaje mohli muži
hrát jen svou slabší rukou. Záleželo tedy převážně jen na tenisovém umění našich krásnějších
poloviček a samozřejmě i na neumění předělaných leváků. Zkrátka šanci měly jen dvojice, které
se na kurtě navzájem pletly co nejméně.
Už z výše uvedeného omezení je zřejmé, že hlavním cílem této akce nebyla honba za
vítězstvím, ale stejně jako u ostatních místních tenisových akcí příjemné rozptýlení a zábava.
Snad se podařil i další záměr, kterým je přilákání našich partnerek na tenisové kurty.
Do tohoto turnaje se překvapivě přihlásilo až 12 dvojic, které se po vylosování vzájemně
utkávaly dle postavení v „pavouku“. Na kurtu se odehrávaly urputné boje, kdy nebyla nouze o
skvělé tenisové údery ani o mistrovské kousky některých tenistů-komiků, které nejednou
roztleskaly a pobavily početné publikum. Nejdále se „pavoukem prokousali“ manželé Jandovi,
Šolcovi a sestry Žouželkovy se svými partnery D.Žemlou a J.Michalčíkem. Ze semifinálových
zápasů vyšli jako vítězové A.Žouželková s D.Žemlou a manželé Šolcovi, kteří se utkali ve
finálovém duelu. Po zcela vyrovnaném průběhu, kdy hlavním aktérům nevadil ani zesilující déšť
byli nakonec šťastnější manželé Šolcovi. Největším vítězstvím však byl velký počet startujících
dvojic, jejich vyrovnanost a obrovská chuť do hry.
Dalším turnajem byl tradiční „Bírkap“ realizovaný opět v rámci hodových slavností a
spojený se slavnostním otevřením druhého tenisového kurtu, který se podařilo vybudovat za
vydatné brigádnické pomoci všech členů klubu v rekordně krátké době. Semifinalisté tohoto
turnaje byli téměř stejní jako v loňském roce. Jedinou změnou a velkým překvapením bylo
celkové čtvrté místo, jímž R.Michalčík vyplnil absenci loňského vítěze P.Fialu, který se bohužel
letošního turnaje nemohl zúčastnit. Na pomyslných stupních vítězů tak stanuli I.Planička,
P.Valsa a P.Šolc. S obrovským ohlasem se poté setkalo exhibiční vystoupení prostějovských
tenistek, které patří v žákovské kategorii mezi republikovou špičku. Jejich vzájemné utkání bylo
jistě důstojným startem pro nový tenisový dvorec.
Poslední letošní akcí byl také již tradiční „Tuplák“, ve kterém se za krásného podzimního
počasí postupně utkalo celkem 16 mužských párů. Nejdále turnajem prošli Radek Kvapil s Jiřím
Michalčíkem, kteří ve finále porazili P.Valsu a I.Kusého. Cenu útěchy, která se díky druhému
kurtu mohla odehrát paralelně s hlavním turnajem, si nakonec odnesli Martin Ryšavý a Robert
Michalčík.
Doufáme, že si tyto turnaje již našly své pevné místo nejen ve slatinickém tenisovém
kalendáři, ale že budou přínosem i pro zájemce ze širokého okolí a snad svou stále zvyšující se
úrovní přispějí i ke kvalitnějšímu sportovnímu vyžití diváků z řad místních občanů i lázeňských
hostů.
Těšíme se na setkání v překrásném tenisovém areálu ve Slatinicích, který by měl být v příštím
roce již definitivně dokončen. Všem příznivcům tenisu i ostatním přátelům přejeme stále pevné
zdraví - nejen v roce 2002.
Za KPT Slatinice: Petr Šolc
13. Šachy jsou hra královská
Podívejme se nejdříve na naši nejvyšší soutěž. Extraligové družstvo Slatinic vstupovalo do
soutěže s cílem, hrát někde ve středu tabulky a nemít problémy se sestupem. Tomu odpovídala i
síla naší soupisky, nikdo nás nemohl pasovat na medailové aspiranty. Jednoznačným favoritem
bylo družstvo Opavy, které mělo v sestavě naši absolutní špičku, samozřejmě kromě
Movsesiana, který má pevné kořeny v Pardubicích. Jenže Opava v prvních kolech dosti
podcenila své soupeře a do konce sezóny se již na první místo neprodrala. Slatinice, které hrály

svůj standart, byly po celou dobu na špici Extraligy, a stejně jako v minulém ročníku se
rozhodovalo až v posledním kole . To hostily právě Opavu, která za Slatinicemi a Holdií Praha
byla na třetím místě. Za nebývalého zájmu diváků se v sále sokolovny odehrávalo velké drama,
na jehož závěru byli těmi šťastnějšími hosté, kteří zvítězili nejtěsnějším rozdílem 4,5:3,5. Takže
stejně jako v minulém ročníku unikl Hanákům titul v posledním kole. Vítězstvím se Opava
posunula na konečné druhé místo a vítězem Extraligy se stala Holdia Praha. Slatinice tedy
získaly bronz, který by na začátku sezóny braly všemi deseti, po tak skvěle rozjeté soutěži to
trochu mrzelo.
Nejvěrnějšími diváky na našich utkáních jsou členové šachového kroužku na naší základní
škole. Tam se schází jednou týdně mladí zájemci o královskou hru a jde jim to k duhu. O tom
jasně hovoří výsledky z turnajů, kterých se účastní. Na nedávném přeboru škol olomouckého
okresu se již zařadili mezi nejlepší školy v okrese, ve své kategorii dělili třetí místo, a za sebou
nechali školy, které mají dlouholetou šachovou tradici. V olomoucké šachové lize, které se
účastní desítky žáků z okresu, již dávno nepatří mezi ty, kteří se umisťují na chvostu tabulky.
Velký posun vznikl i ve vztahu vůči Lázním Slatinice. Šachy se hrají ve všech světových
lázních odjakživa, probíhají tam přední světové turnaje a všude jsou vítaným zpestřením
poklidné lázeňské atmosféry. Tak tomu ale nebylo ve Slatinicích, kde se nám s bývalým
majitelem nedařilo najít vhodný způsob spolupráce. Jak všichni víte, v letošním roce získaly
lázně nového vlastníka, který investuje nejen do budov, nýbrž i do kulturního a společenského
dění. Je jasné že na této filosofii mohou lázně jedině vydělat. A to nejen lázně, nýbrž i široké
okolí které je jejich nedílnou součástí. Proběhlo již setkání mezi vedením šachového klubu a
ředitelem lázní Ing. Ivo Hoškem, shodli jsme se na tom, že spolupráce bude pro obě strany
prospěšná a připravuje se již šachový projekt, který by odstartoval šachovou simultánkou a
besedou v průběhu letošní zimy.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem našim příznivcům, kterým vévodí ředitelka ZŠ pí.
Zuzana Kolašínová, které nevynechá jedinou možnost být při všech šachových akcích. I díky ní
mají šachisté ve Slatinicích ty nejlepší podmínky. Však nám je také závidí šachisté z celé České
republiky, zvláště renomované pražské kluby.
Za slatinické šachisty
Jaroslav Fuksík
14. Skautský oddíl nezahálí…
Čas běží neuvěřitelně rychle. Jsme opět o rok starší a náš oddíl se rozrostl o nové členy. Opět
se scházíme každý pátek v klubovně, kterou zapůjčil místní hasičský sbor. Jedenkrát do měsíce
vyrážíme do vzdálenějších míst za poznáním něčeho nového.
Nejdůležitější akcí roku zůstává letní tábor. Letos jsme se vydali prozkoumat Trutnovsko.
Tábor, protože byl na vzdálenějším konci republiky, trval 14 dní. V blízkosti byl rybník – Jívka,
ve kterém jsme se za pěkného počasí koupali, ale hlavně jezdili na lodičkách. Pořádali jsme
průzkumné cesty do CHKO Broumovsko.
Další významnou akcí pro náš oddíl byla noční hra Nemesis pořádána 5.střediskem
z Olomouce. Hra byla náročná na fyzickou i psychickou kondici jednotlivce, a proto jsme
družstva sestavili ze starších členů oddílu. Pohybovali jsme se v okolí Malého a Velkého Kosíře,
což byla výhoda pro nás. Můžeme se tedy pochlubit 1.místem, které obsadila tříčlenná skupina
pod vedením Petra Šťastného.
Všechny zážitky, nenahraditelné zkušenosti, jsou zachyceny v kronice. Dočteme se, jak se
staví draci, jak se která hra hraje, jaké motivy se dají nakreslit na vajíčko, jak si nazdobit vánoční
věneček a podobně. Řečeno jednoduše, děti zde popisují jednotlivé náplně schůzek, výletů a
táborů.
Jménem skautského oddílu přeji Vám všem radostné prožití svátků vánočních a mnoho štěstí,
zdraví, spokojenosti v novém roce.
Za skautský oddíl
Petra Vystrčilová

15. Myslivecké sdružení nepečuje jenom o zvěř…
Naše myslivecké sdružení hospodaří na pozemcích obcí Slatinice, Lutín, Třebčín a Luběnice
a má 32 členů, kteří provozují myslivost na 1504 ha. Členové sdružení mimo své základní
činnosti, kterou je chov a péče o zvěř (zajištění přikrmování), opravují a budují krmící zařízení a
posedy a provádějí tlumení lišek, popř. dalších škůdců. Všichni členové se podílejí na
zvelebování a dobudování celého areálu – myslivecké chaty, střelnice a okolí. Dále také na
akcích pořádaných ve spolupráci se Základní školou Slatinice, obecním úřadem a SK Slatinice.
V červenci proběhl již 4.ročník střelecké soutěže „O pohár předsedy MS Slatinice“ a
v měsíci září jsme uspořádali „Vinobraní“. Podle požadavků Okresního mysliveckého spolku
v Olomouci jsme zajistili Okresní sněm delegátů, členů ČMMJ okresu Olomouc, který se konal
dne 7.prosince 2001.
V příštím roce připravujeme obdobné akce jako letos. V závěru roku členové MS intenzivně
doplňují zásypy a krmelce, aby v zimním období zvěř nestrádala a jsou odměněni za svou
celoroční usilovnou práci – probíhají hony na drobnou zvěř.
MS Slatinice
16. Hasiči z Líp tradičně Vám hlásí…
Dovolte, abychom Vás co nejsrdečněji pozdravili a prostřednictvím zpravodaje Vám
v krátkosti řekli o naší organizaci a její činnosti v roce 2001. Naše organizace v Lípách má 59
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 na
nadcházející období.
V lednu jsme uspořádali tradiční hasičský ples. Účast byla tradičně dobrá. Dále jsme se
v jarních měsících pustili do úklidu dětského hřiště, byla provedena údržba stávajícího zařízení a
byly vybudovány nové stoly s lavičkami. Tím jsme dosáhli rozšíření míst k sezení, které nám při
různých akcích chyběly. Členům, kteří pomáhali při těchto pracích, patří poděkování.
Dále jsme uspořádali taneční zábavu pro mladé, která se velice vydařila. Další významnou
akcí bylo uspořádání okresní pohárové soutěže, které se zúčastnilo deset družstev. Během celého
roku se systematicky věnujeme údržbě požární techniky a výcviku zásahového družstva. Na
podzim jsme provedli sběr železného šrotu v obci, dále kontrolu hydrantů a hasičských nádrží
v obci a připravili dětské hřiště na zimní měsíce. Prosinec patří tradičně dětem a jejich
mikulášské nadílce. Nezapomínáme na naše starší členy, kteří se dožili významného životního
jubilea. V tomto roce jsme s gratulací navštívili pana Vychodila, Dadáka, Kopečného, Šnobla a
paní Lucovou.
Vážení přátelé, tímto stručným výčtem připomínáme svou činnost, upozorňujeme na
důležitost existence našeho sboru a smysluplnost práce SDH v Lípách. Zároveň srdečně
děkujeme za pomoc a přízeň, kterou nám vyjadřujete svou hojnou účastí na našich akcích.
Přejeme Vám všem radostné prožití svátků vánočních a mnoho štěstí, zdraví, radosti,
spokojenosti a porozumění v novém roce.
Hasiči z Líp
17. Sbor dobrovolných hasičů ve Slatinicích stárne…
Tak by se ve stručnosti dala charakterizovat celková současná situace Sboru, který se
v minulosti mohl právem chlubit výbornými výsledky své bohaté, záslužné činnosti. Dělo se tak
donedávna i přesto, že členská základna byla vždy podstatně menší než v jiných (sousedních či
srovnatelných) obcích. Zaznamenáváme jistou stagnaci a ne zcela uspokojivé výsledky nás tak
vedou k objektivnímu, kritickému zamyšlení. I když vše je zřejmě ovlivňováno okolnostmi, za
které Sbor nenese a nemůže nést odpovědnost, je v intencích našich tradic naší morální
povinností hledat všechny cesty k účinné nápravě.

Letos se naše členská základna (čítající 35 osob) udržela na loňském stavu. Zemřel bohužel
dlouholetý člen Jaroslav Dlabal a odešel Milan Benda. Nově k nám přišli bratři Lubomír
Vyroubal a Marek Švub. Za veškerou činnost Sboru odpovědný a starostou SDH Lubomírem
Jakimikem vedený výbor byl redukován o 2 bratry, takže nyní čítá 13 členů, kteří se během roku
setkali na 8 výborových schůzích. Řádných členských schůzí bylo celkem 10. Schůzovou
aktivitu pokládáme stále za prostředek upevňování vzájemných dobrých osobních vztahů, za
příležitost k výměně názorů a zkušeností a hledání cest ke zlepšení rozhodujících skutečností.
Protože i respektování drobných společenských příležitostí patří k dobrým tradicím, reagovali
jsme patřičným blahopřáním např. na zakulacená životní výročí: letos Václav Chytil a Pavel
Soliar st. 65 roků a Vlad.Štreit 60 roků. Registrujeme pochopitelně i změny rodinného vztahu
(zejména když se to týká přímo našich členů): bratr Svatopluk Vodák se oženil s příslušnicí
našeho Sboru sestrou Danou Jahodovou!
I přes nízký počet našich členů a jejich celkově vysoký věk jsme se zúčastnili několika
hasičských soutěží, neboť ctíme živé tradice - mládež i celou veřejnost upozorňovat na
atraktivitu a prospěšnost všeobecně stále více sledovaného a chápaného hasičského sportu.
Patron všech hasičů Sv.Florián byl oslaven 5.5.2001 v Ludéřově tradičními disciplinami, v nichž
jsme z 23 zúčastněných družstev skončili 14. Na I.Ročníku pohárové soutěže v Těšeticích dne
2.6. se nám vůbec nevedlo – naprosto jsme propadli. Polepšili jsme si však hned další týden na
skutečné „soutěži pravdy“, když jsme obstáli tradičně ve Střížově. Paradoxní zážitek nám
přinesla účast na soutěži 30.6. v Charvátech, avizované jako speciální soutěž starých pánů.
Přihlásili jsme sedmičlenné družstvo seniorů, kteří však proti všem ostatním družstvům
sestaveným vesměs z mladíků (maximálně do 30 let) neměli šanci uspět – i když dosažený čas
nebyl až tak nejhorší. V červenci jsme nechyběli na soutěžích u sousedů: 7.7. v Lípách a 28.7.
v Třebčíně se symbolickým umístěním těsně před závěrem závodního pole.
Skutečně nezbývá než zdůraznit, že SDH stárne. Chybí nám příliv mladých. Náborové akce
zatím nepomáhají. Snad to neovlivňuje skutečnost, že v naší obci nebyl za celý rok jediný
požár…
Posláním sboru není pořádání tanečních zábav, proto jsme od této zvyklosti letos zcela
upustili. Zato jsme uspořádali na jaře i na podzim tradiční sběr železného šrotu jako velmi
užitečnou akci, která obci i spoluobčanům výrazně pomáhá při pravidelném úklidu a Sboru
přináší vítaný finanční příspěvek.
Náš SDH musí poděkovat za dobrou spolupráci obecnímu úřadu při údržbě stříkačky a
elektroinstalace startovacích kabelů ještě před pečlivým uložením naší techniky na zazimování.
V příštím roce 2002 ke konci července oslavíme významné jubileum: výročí 110 let od
založení sboru. V rámci příprav na tuto slavnost bychom rádi uvítali větší zájem veřejnosti –
zvláště pak mládeže – o naše důležité poslání. Za pochopení, konkrétní pomoc a spolupráci vřele
děkujeme!
Všem svým členům, příznivcům a spoluobčanům přejeme k novému roku 2002 hodně
stálého, pevného zdraví, pohody a spokojenosti.
Výbor SDH Slatinice
18. O morálce majitelů psů…
Jelikož se množí oprávněné stížnosti místních občanů a lázeňských hostů na volně pobíhající
psy, kteří znečišťují místní komunikace, chodníky a trávníky, rozhodla se Rada obce Slatinice
opět upozornit na některá obecně závazná pravidla a ustanovení, kterými jsou:
Bezpodmínečný zákaz volného pobíhání psů všech ras a plemen. Při procházkách s nimi
je nutné používat vodítko!
Venčení lze zásadně provádět na pozemcích majitelů psů, t.j. dvorech a zahradách. Pokud
náhodně při průchodu obcí dojde ke znečištění veřejného prostranství, je majitel psa
povinen okamžitě znečištění odstranit!
V zájmu bezpečnosti občanů a z hygienických důvodů se doporučuje při návštěvách
místních obchodů, restaurací, sport.areálu a ostatních veřejných míst ponechat psy
doma!

Toto upozornění je v plném rozsahu platné ihned od jeho zveřejnění. Nedodržování
uvedených zásad je spojeno s citelným postihem dle zákona č.200/1990 Sb., § 47, odst.1, písm.
a,d), který umožňuje uložení pokuty až do výše 1.000 Kč!
Věříme, že si někteří majitelé psů konečně uvědomí své povinnosti a pochopí důležitost
našeho upozornění.
Rada obce Slatinice
19. Stav našeho odpadového hospodářství
Často láteříme na komíny průmyslových podniků - a mnohdy oprávněně. Je však kouř
vycházející z našich vlastních komínků o tolik neškodnější? Možná, že právě z toho Vašeho
vesele unikají látky podobné nebezpečným bojovým plynům. V tomto článku se dozvíte, co
byste do kamen či kotle neměli dávat, nechcete-li sobě, svým dětem či sousedům otravovat život.
Myšlenka, že se zbavíme odpadu z jarního úklidu tak, že ho prostě spálíme v kamnech je
jistě lákavá. Ušetříme tak za odvoz odpadu a navíc se ještě trochu zahřejeme. Pokud se tak
chystáte učinit, zamyslete se prosím nad následujícími řádky. Při spalování v kamnech či na
zahradě může vznikat mnohem více nebezpečných látek než v průměrné spalovně (čímž se
ovšem spaloven nechceme zastávat). Hlavní příčiny jsou dvě: teploty, při nichž hoření probíhá,
jsou nízké a palivo je jen slabě okysličováno. Výsledkem je nedokonalé hoření. Spalujete-li v
kamnech odpad, uniká z vašeho komínu čpavek, fenoly, kyanidy, dehet... Tyto látky nepříjemně
zapáchají, dráždí sliznice horních cest dýchacích, vedou k bolestem hlavy či působí jako nervový
jed. Polyaromatické uhlovodíky obsažené v dehtu jsou dokonce prvními látkami, u nichž byl
prokázán rakovinotvorný účinek. Ještě nebezpečnějšími produkty spalování jsou tzv. dioxiny.
Způsobují vývojové vady, neplodnost, hormonální a imunitní poruchy. Například
tetrachlorodibenzodioxin (TCDD) patří mezi nejsilnější syntetické jedy. Věcí, které do Vašeho
kotle nepatří, je mnoho. Z těch, které se tam ocitají nejčastěji jsou to například plasty, starší
dřevotříska či překližka, guma nebo umělá textilní vlákna. Vězte, že to, co poté vychází z
Vašeho komína, není jen tak obyčejný kouř.
Pokud tedy zjistíte, že se někdo tímto způsobem zbavuje odpadu (např. na zahradě),
rozhodně ho upozorněte, že tím vážně ohrožuje zdraví lidí ve svém okolí.
Na závěr tedy doporučení: zbavujte se nepotřebných věcí vhodnějším způsobem - využívejte
všechny dostupné možnosti třídění odpadu v naší obci (plasty, sklo a papír – SBĚRNÝ DVŮR,
biologický odpad – KOMPOST, nebezpečný a velkoobjemový odpad – ODVOZ ODB.FIRMOU
2 x ROČNĚ, zbytkový odpad – POPELNICE). Ještě účinněji můžeme omezit množství svého
odpadu přímo při nakupování – když se vyhneme zbytečným a jednorázovým obalům (např.
plastovým PET lahvím).
Od nového roku vstoupí v platnost nová obecně závazná vyhláška, která upravuje systém
třídění a likvidace odpadů v naší obci a je v souladu s novelou zákona o odpadech, která
umožňuje stanovit poplatek až do výše 500,- Kč za osobu a rok. V naší obci dosud platila sazba
160 Kč na osobu a rok, která byla stanovena dle skutečných nákladů na odpadové hospodářství
v r.1999. Jelikož však i naší obce se přímo dotýká postupné zdražování služeb spojených
s odpadovým hospodářstvím, bude zřejmě sazba poplatku nepatrně zvýšena. To ovšem
neznamená, že bychom se nesnažili hledat co nejekonomičtější varianty pro systém likvidace
odpadů.
Proto apelujeme na všechny občany naší obce, aby veškerý odpad z domácností třídili a do
popelnic ukládali opravdu jen odpad zbytkový, protože vývoz popelnic na skládku je jednou
z nejnákladnějších položek při likvidaci odpadů. Jinými slovy - čím více odpadu bude uloženo
do popelnic (na skládku), tím vyšší poplatek budeme všichni platit!!
Bohužel nebo spíše bohudík - varianta, že někdo nevlastní popelnici a tvrdí, že žádný odpad
nemá, nebo že odpad sám odváží - již dle nového zákona o odpadech neobstojí!!!
Za Radu obce Slatinice
Jiří Ambros

