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Vážení a milí spoluobčané, lázeňští hosté a přátelé Slatinic!
Na prahu jedenadvacátého století – k vítání tak výjimečného data v kalendáři, jakým je
skutečný přelom tisíciletí – dovolujeme si Vám předložit další číslo našeho tradičního
„Zpravodaje obcí Slatinice a Lípy“. Již po páté Vás touto každoroční rekapitulací zveme
k zamyšlení a k ohlédnutí za uplynulým obdobím s nadějí, že Vás bude zajímat naše nabídka
možnosti otevřeného posuzování naší činnosti, hodnocení všeho, co se nám podařilo i
s identifikací otevřených úkolů a budoucích programů vč. podmínek dalšího pokroku a způsobu
jejich plnění. Nechceme Vás zatěžovat nějakými popisy své každodenní práce či výčtem stálých
starostí a úkolů. Běžnou povinností vedení obce a obecního úřadu je jejich uspokojivé řešení. I
z minulých objektivních hodnocení (např.titul „Vesnice roku“ umístění v konkurenci obcí
v přípravě regionu atd.) je zřejmé, jak si v této základní činnosti vedeme.
Předpokládáme, že přehled informací je tím nejlepším impulsem k zamyšlení všech lidí dobré
vůle a snad i výzvou k porozumění a aktivitě, která by byla vítanou pomocí v plnění důležitých,
stále náročnějších, všeobecně potřebných a užitečných úkolů. Všestranný rozvoj obce,
systematické zlepšování životního prostředí, postupná náprava v minulosti vzniklých závad a
nedostatků – to vše bylo a je hlavním cílem veškeré naší práce a našeho snažení. Snad se o tom
přesvědčí každý, kdo otevře oči a projde naší obcí…
Proti nezájmu, pasivitě a neochotě akceptovat dosažené výsledky můžeme postavit i kladná
zjištění a povzbuzující fakta. Letošní vydání zpravodaje uzavírá například zcela jednoznačné,
spontánní vyjádření pana Jiřího Zvolánka z Říčan u Prahy, který se letos léčil v naší obci.
Chceme usilovně v klidu a pohodě pracovat pro dobro obce – v zájmu všech spoluobčanů a
přátel obce. Můžeme všechny ujistit, že odpovědně přistupujeme k řešení všech úkolů – bez
ohledu na to, zda jednotlivá témata byla vytýčena v našem volebním programu či vznikla
vzhledem k nově objeveným možnostem, jejichž nevyužití by bylo přímo hříchem!
Jsme si plně vědomi toho, že jsme nástupem do veřejných funkcí dobrovolně převzali svůj
nelehký a odpovědný úkol z vůle spoluobčanů, jimž se budeme zpovídat. Celé naše
zastupitelstvo tak pravidelně činí – na veřejných schůzích i na stránkách tohoto tradičního
„Zpravodaje“. Veřejnost má možnost kontrolovat naši práci, jejíž výsledky jsou dle našeho
přesvědčení dostatečně zřejmé. Navazujeme na povzbudivá fakta, zachycovaná výstižně panem
Opletalem v obecní kronice, na důstojnou publikaci vydanou k našemu výročí i na všechny
rekapitulace zmíněných „Zpravodajů“. Nechceme se zbytečně opakovat, ale pro pořádek a snad i
inspiraci uveďme alespoň stručně: komunikace v ulicích „Loučka“ a „Chajdy“ nejsou dosud
provedeny, neboť se nepodařilo dokončit kanalizační přípojky jako nezbytný předpoklad. I když
jsme však zatím pouze v polovině svého volebního období, můžeme poukázat na pokrok
v úpravě ulice „Na mlýnku“ (samozřejmě zatím bez chodníků). Úpravy pramene minerální vody
jsou proti tomu sice jen drobnou akcí, nicméně v kontextu směřování obce k oprávněnému
přídomku „lázeňská“ mají své logické zdůvodnění.
Klíčovou, skutečně pro perspektivní rozvoj obce nejdůležitější záležitostí je pořízení a
patřičné schválení definitivního územního plánu obce, který určí výhled do budoucnosti a zhruba
na nejbližších 30 roků bude základní direktivou investičních aktivit, demografického vývoje,
tvorby životního prostředí atd.
Díky odvážnému, ale promyšlenému a moudrému rozhodnutí zastupitelstva se po mnoha
obtížných a náročných jednáních s nejrůznějšími subjekty podařilo mimořádně rychle a zcela
konkrétně otevřít novou etapu v rozvoji obce. Připravili jsme nezbytné podmínky pro zahájení
budování nové části obce – lokality rodinných domků, spojené s dodržením příslušných
regulativů, maximálního rozsahu veřejné zeleně atd. Toto bezprecedentní řešení současně
znamená úplné odstranění zdravotně i esteticky (urbanisticky) zásadní závady – bývalého
střediska živočišné výroby z centra obce! Do konce září 2001 bude k dispozici 16 nových
kvalitních, moderních bytových jednotek – jako nastartování konceptu soustředěné výstavby
rodinného bydlení, o které je v naší obci zájem. S tím přímo souvisí i přemístění všech blízkých
provozoven stávajících podnikatelů do oddělené, nové samostatné zóny podnikání a výroby –
jakožto ekonomicky nezbytné součásti infrastruktury obce.

Pro zakládání rozsáhlé doprovodné zeleně, která se jistě stane pýchou naší obce, byl již
vybudován první rybník jako součást připravovaného tzv. biokoridoru – významného článku
lokality bydlení i našeho komplexního sportovního areálu. Velmi významnou událostí v historii
obce a mikroregionu je vyhlášení přírodního parku „Velký Kosíř“ Okresním úřadem v Olomouci
v září letošního roku, který navazuje na př.park „Velký Kosíř“ okresu Prostějov.
Doufáme, že všechny potěší, že i přes stálý nedostatek finančních prostředků se blíží
ukončení komplikované rekonstrukce památkově chráněného Lichtenštejnského dvora, který se
stane jednou z našich stavebních dominant. Postupně s ukončením této akce nezapomeneme
ovšem i na zbývající úpravy komunikací (dláždění) v trasách již položených inženýrských sítí.
To vše je ovšem spojeno se získáváním potřebných finančních prostředků – z nejrůznějších
dotací a zdrojů. Naše reakce v tomto ohledu musí být zvláště pohotové – i když se jedná o akce,
které nebyly součástí původního volebního programu. Že se nám to zatím daří lze dokumentovat
zahájením výstavby výše zmíněného obytného domu: totální rekonstrukcí původního
zemědělského objektu.
Velmi nás těší, že celá řada občanů kladně reagovala na naše výzvy ke zvýšení péče o stav
svých domů, předzahrádek apod., o čemž svědčí hezké květinové výzdoby, úpravy domků, nové
střechy v ochranném pásmu kostela v souladu se směrnicemi památkové péče. Všem velmi
děkujeme za tento přístup, pochopení a pomoc. Společným úkolem do budoucnosti zůstává
dosáhnout toho, aby i těch několik málo jedinců přestalo pálit odpady v topeništích nebo volně
na svých zahradách a přestali znehodnocovat ovzduší v našich obcích. Snad konečně pochopí, že
se jedná přímo o vandalství nejvyššího stupně.
Jako starosta obce pokládám pak za svou milou povinnost srdečně poděkovat všem členům
obecní rady, zastupitelstva, pracovníkům obecního úřadu i externím specialistům, bez jejichž
obětavé spolupráce bychom se neobešli – za jejich dobrou práci!
Jménem svým i za celé vedení obce přeji pak pro krásnou dobu vánoc Vám všem i Vašim
rodinám a blízkým hodně pohody – pokoje, štěstí a radosti a do nového roku – do počátku třetího
tisíciletí – stále pevné zdraví a hodně pracovních i osobních úspěchů!
Jaroslav ŠOLC – starosta obce
Zamyšlení nad investičním a stavebním rozvojem Obcí Slatinice a Lípy
Investiční a stavební rozvoj je zcela pochopitelně stěžejním, nejdůležitějším základem
veškeré práce a snažení vedení obce. Svým významem, složitostí, nákladností i jinými
náročnostmi svého řešení ovlivňuje logicky řadu dalších úkolů obce.
Proto jsme problematice rozvoje obce věnovali vždy velkou pozornost, o čemž snad svědčí i
řada otevřených, objektivních informací, které jsme spoluobčanům a celé veřejnosti pravidelně
předkládali i v předchozích ročnících tohoto našeho „Zpravodaje obcí Slatinice a Lípy“. Jeho
čísla 1. až 4. dokumentují naši snahu o vzbuzení zájmu investorů i nejširších vrstev spoluobčanů
a celé veřejnosti o tuto problematiku a nesporné přínosy jejího úspěšného komplexního řešení
(byť třeba postupného) – samozřejmě vždy s vytvářením předpokladů stálé maximální kontroly.
Protože však pravděpodobně zmíněné zdroje informací nemáte již k dispozici a protože se
snadno zapomíná, pokládáme za vhodné předložit Vám výtah z elaborátu našeho experta a
stálého spolupracovníka pro tuto činnost Ing. Vojtěcha Šrámka – spolu se stručným jmenovitým
výčtem jednotlivých akcí – tj. položek činnosti, jimiž jsme se museli zabývat a které nadále
představují hlavní náplň a cíl celé naší práce.
Uplynulo jen pár let od hodnocení Obce Slatinice v celostátní soutěži o nejlepší obec. Když
příslušná komise navštívila a podrobně posuzovala úroveň Obce Slatinice, byl velice dobře
hodnocen její vzhled a stavební a investiční činnost. Občan trvale bydlící ve Slatinicích nebo
v části Lípy si to ani příliš neuvědomuje. Je nutno tedy připomenout, že uvedené hodnocení
vyznělo ve velmi dobré umístění a obec se stala regionálním vítězem v této soutěži.
Myslíme si, že nyní je velmi vhodná doba připomenout znovu všem občanům co všechno se
podařilo v obci vybudovat – a co už slouží všem občanům.

Do této úvahy je nutno zahrnout i investiční činnost občanů, kteří si postavili nové domy nebo
přistavěli nové části či nadstavby. Toto všechno vytváří příjemné životní prostředí, ve kterém
stojí za to žít. Aby toto životní prostředí nebylo zbytečně narušováno nevhodnou výstavbou či
úpravami, zahrnula památková péče část obce do své ochrany na úrovni okresu.
Pro příštích 20-30 let je rozpracován nový územní plán, který bude dokončen v příštím roce a
umožní harmonický rozvoj obou částí obce Slatinice.
Díky obětavé práci našich předchůdců se povedlo již v minulosti realizovat řadu důležitých
akcí – vybudování vodovodu, povrchové kanalizace, výstavba školky atd. Na úspěšnou činnost
našich předchůdců jsme se za posledních 15 let snažili navázat m.j.těmito akcemi:
1) Zásadní rekonstrukce silnice II. třídy Prostějov – Litovel, s provedením bezprašného povrchu
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
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13)
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vč.části Lípy.
Rekonstrukce místních komunikací s provedením bezprašného povrchu.
Plynofikace v obou částech obce.
Provedení pokusných vrtů do hloubky přes 100 m pro získání zdroje pitné vody včetně
čerpacích pokusů.
Vystrojení vhodného vrtu jako zdroj pro obě části obce, vč. manipulační šachty.
Vybudování vodovodu pro část Lípy.
Rekonstrukce el. napájecích vedení 22 kV.
Vybudování nové kioskové trafostanice elektro.
Postupné odstraňování vzdušných el. vedení „NN“ v obci a kabelizace rozvodů v obou
částech obce.
Rekonstrukce telefonní sítě – kabelizace.
Postupné vybudování betonových dlážděných chodníků a ploch dlaždickým mistrem
p.Komárkem z Jeřmaně u Bouzova.
Výstavba nové oddílné kanalizace a čistírny odpadních vod ve Slatinicích.
Trvalé postupné budování zeleně a travnatých ploch a jejich udržování.
Likvidace skládky odpadků vč. postupné rekultivace.
Rekonstrukce „domu služeb“ vč. dvorní části.
Vybudování objektu 13 bytových jednotek pro starší občany.
Oprava 1. školní budovy s vybudováním nové kotelny na plyn.
Oprava 2. školní budovy, vybudování nové kotelny na plyn a WC.
Rekonstrukce kotelny v mateřské školce na plynové topení.
Celková oprava sokolovny vč. vybudování bufetu v suterénu.
Oprava kapličky na hřbitově vč. okolních úprav, příprava pro kolumbarium.
Celková oprava kapličky v Lípách.
Vybudování parkoviště v Lípách.
Komplexní rekonstrukce budov Lichtenštejnského dvora vč. nového zastřešení, rekonstrukce
stodol (starý obecní úřad ).
Spoluúčast na opravách kostela.
Spoluúčast na opravě památkově chráněného domu pana Holubíka, vč. sklepa.
Spolupráce na opravě domu „Restaurace Na Figleně“.
Zřízení plochy pro řízený sběr odpadků.
Vybudování nového travnatého hřiště pro fotbal.
Vybudování objektu šaten na hřišti vč.úprav okolí.
Vyhlášení ochranného pásma okolí kostela a Přírodního parku Velký Kosíř.

Základní škola Slatinice
Ve Vančurově Rozmarném létu říká plavčík kouzelnou větu: „Tento způsob léta se mi zdá být
poněkud podivným.“ Nám všem se zdá, že celý letošní rok je svým počasím podivný. Je
prosinec, poslední měsíc roku, století i tisíciletí. V den, kdy se rozsvítil na trávníku vánoční
strom, v oknech naší školy ještě zářily svou červení kvetoucí muškáty.

Vánoční stromky už svítí i na chodbách naší školy a to je důvod k bilancování. Školní rok
2000 / 2001 byl zahájen 4.září 2000 v místní sokolovně za přítomnosti starostů a místostarostů
obcí, ze kterých přicházejí děti do naší školy. Jako každoročně zde byli kromě žáků a jejich
učitelů přítomni i rodiče našich prvňáčků.
Naši školu navštěvuje v současné době 185 žáků, z toho 1. – 5. ročník 104 žáci, 6. – 9. ročník
81 žák. Převahu mají hoši, kterých je 104. Ve škole je 13 pedagogických pracovníků, 3 správní
zaměstnanci a 4 pracovnice školní jídelny.
V letošním školním roce nastoupily na naši školu dvě nové slečny učitelky. Slečnu
Kopečnou, která bude mít miminko, vystřídala slečna učitelka Vladimíra Žižková a převzala III.
třídu. A na druhý stupeň nastoupila slečna učitelka Šárka Miklíková, která zastupuje dlouhodobě
nemocnou paní učitelku Miluši Ondráčkovou. Ke změnám došlo i ve školní jídelně. Paní Růženu
Chibíkovou, která odešla do starobního důchodu, vystřídala paní Jitka Sedláčková.
V červnu ukončilo povinnou školní docházku 23 žáků naší školy, jedna žákyně VII. třídy byla
přijata na anglickou sekci Gymnázia Hejčín a dále opustila naše řady jedna žákyně V.třídy, která
úspěšně vykonala talentové zkoušky na základní školu s rozšířeným vyučováním matematiky.
Všichni deváťáci byli přijati na střední školy nebo na zvolené učební obory. V letošním školním
roce se uskuteční 1.kolo přijímacích zkoušek na středních školách zřízených státem v pondělí
23.dubna 2001, druhé kolo proběhne ve čtvrtek 10.května 2001. V současné době byli rodiče i
žáci seznámeni s možnostmi studia na SŠ a SOU, žáci 8. a 9.ročníku navštívili 23.listopadu jako
každoročně prezentační výstavu učebních a studijních oborů pro školní rok 2001/2001 Scholaris
2000 v Olomouci.
V průběhu celého školního roku se žáci naší školy zapojují do nejrůznějších soutěží a
olympiád, kde mají možnost nejlepší žáci prokázat své znalosti a schopnosti a tím i reprezentovat
naši školu. V loňském školním roce jsme dosáhli největšího úspěchu v okresní Matematické
soutěži žáků V.tříd, ve které Hanka Štafová obsadila skvělé 2.místo. Poprvé jsme zkusili soutěžit
i v okresním kole olympiády v anglickém jazyce ve Šternberku, kde dobře reprezentoval naši
školu Václav Marko, který obsadil pěkné sedmé místo. Dále se naši loňští druháci úspěšně
zapojili do soutěže „Pohádky z Čokoládového městečka Orion“ a jimi zaslané pohádky patřily
mezi šedesát nejlepších z celé České republiky a získali do své třídy Kouzelnou knihovnu,
pohádkové knížky a encyklopedie a samozřejmě také čokolády. Nesmíme zapomenout na účast
našich hochů ve fotbalovém turnaji škol Lutína, Hněvotína, Těšetic a Slatinic „O pohár Jana
Fialy“, kde po velkém boji obsadili druhé místo.
V letošním školním roce si žáci mohou vybrat z těchto nepovinných předmětů – Individuální
logopedická péče, Užité výtvarné činnosti a Pohybové a sportovní aktivity, nebo se mohou
zapojit do práce v těchto zájmových útvarech – Malá Hanačka, Dramatický kroužek (letošní
novinka – chystáme pro veřejnost velké překvapení), Sborový zpěv, Gymnastický kroužek,
Turistický kroužek, Sportovní kroužek a deváťáci do Cvičení z českého jazyka a do Cvičení
z matematiky, ve kterých se intenzivně připravují na přijímací zkoušky. Dále ve své činnosti
pokračuje i šachový kroužek, který v letošním školním roce navštěvuje 23 dětí. Samozřejmě se
na škole vyučuje i náboženství.
Z ostatních akcí školy připomínáme lyžařský výchovně vzdělávací zájezd žáků 7.ročníku ve
Vernířovicích, který se uskuteční ve dnech 6. až 13.ledna 2001. Žáci 3. a 4. ročníku absolvují
základní a zdokonalovací plavecký výcvik. Dále se snažíme s našimi žáky dle možností
navštěvovat divadelní představení v Olomouci. V průběhu celého roku organizujeme pro žáky
různé vzdělávací exkurze ( např. počítačový veletrh Invex v Brně ), besedy a v červnu oblíbené
školní výlety. V rámci ekologické výchovy se žáci velmi aktivně zapojují do sběru papíru,
železa, hliníku a pomerančové kůry. Jako každoročně uspořádáme dětský karneval, školní ples
(4.března), dětský den a olympijský den. Po loňském velkém ohlasu chceme zopakovat
netradiční rozloučení se školním rokem v areálu myslivecké chaty „Lumpík“ a také „Pálení
čarodějnic“. 29. ledna 2001 pořádáme besedu pro rodiče našich žáků na bohužel v současné
době velmi aktuální téma „Drogy a naše dítě“, kterou povede kvalifikovaný pracovník
protidrogového centra v Olomouci.

Velkou novinkou v naší škole je nákup velmi kvalitního počítače obecním úřadem a jeho
připojení na Internet ( naše e-mailová adresa : škola.slatinice @ seznam.cz ), za což bychom
chtěli moc poděkovat.
Učitelský sbor i všichni žáci přejí do nového roku 2001 mnoho štěstí a zdraví.
Významná výročí obce
Polovina srpna již tradičně patří slatinickým hodům, avšak letos bylo důvodů k oslavám
více. Spoluobčané, rodáci, ale i všichni přátelé naší obce si připomenuli u příležitosti hodových
radovánek dvě významná jubilea. Od první písemné zmínky uplynulo 750 let a před 225 lety byl
přestavěn a znovu vysvěcen místní kostel Panny Marie Nanebevzaté.
Jedním z vrcholů třídenních oslav bylo vydání knižní publikace „Paměti obce Slatinice“.
Tato byla křtěna pravou slatinickou sirkovicí za přítomnosti autorů, představitelů obce, členů
kulturní komise a širší veřejnosti. Hlavním pořadem oslav bylo svěcení obecních symbolů,
praporu a znaku. Samotnému aktu svěcení předcházel slavnostní krojovaný průvod obcí v němž
nechyběli představitelé obce, zájmové složky, dechová hudba p.Pavlíčka, krojovaní hosté
z Litovle, děti ze souboru Malá hanačka a významní hosté z okolních vesnic, mezi nimi i státní
heraldik Jiří Louda se svou ženou. Svěcení provedl DP Dr.Krumpolc z Hněvotína. Ve svém
kázání připomněl význam obecního praporu a znaku. V závěru slavnostní mše poděkoval
starosta obce p.Jaroslav Šolc všem, kteří ke zdárnému slavnostnímu aktu přispěli. „Symboly
obce pomohou získat a posílit zejména hrdost občanů. Jsou také určitým vnitřním stmelovacím
prvkem“, řekl starosta obce. Bujaré hodové oslavy pokračovaly bohatým kulturním, ale i
sportovním programem. Tyto oslavy byly stěžejní akcí obce a tak zdárně ukončily oslavná
výročí tohoto tisíciletí.
P.S.: Upozorňujeme zájemce z řad občanů, že zmíněná knižní publikace „Paměti obce Slatinice“
je k dostání u paní Paličkové v jejím obchodě. A současně připomínáme, že je připravena
videokazeta z těchto oslav. Zájemci o videokazetu nechť se přihlásí u kronikáře obce p.Opletala.
Vyhlášení „Přírodního parku Velký Kosíř“
Zachování vzácných hodnot, které nás obklopují, slouží nám a tvoří obecně prospěšné
bohatství, si jistě zasluhuje zvýšenou péči. Platí to především o neporušenosti čisté a krásné
přírody. Cenným zázemím našeho osídlení je celá lokalita Velký Kosíř, která je předmětem stálé
pozornosti ochranářů, milovníků přírody i široké veřejnosti.
Okresní úřad v Olomouci vydal dne 1.září 2000 nařízení č.6/2000 o vyhlášení „Přírodního
parku Velký Kosíř“, které dokumentuje důležitost této lokality a zajišťuje její ochranu.
Předkládáme Vám plný text s nákresem předmětného chráněného území k Vaší laskavé
pozornosti.
Náš nový obytný dům se představuje…
Starosta obce se ve svém úvodníku již letmo zmínil o stavbě prvního nového obytného domu,
kterým se otevře lokalita soustředěné, rozsáhlé výstavby rodinných domů. Předpokládáme, že
Vás zaujala podnětná myšlenka obce na likvidaci všech pozůstatků bývalé zemědělské živočišné
výroby – odstranění všech objektů (ocelokolen, stájí, silážních jam atd.) a využití jediného
existujícího kvalitního, zděného objektu k přestavbě na moderní obytný dům. Snad ani není
nutné zdůrazňovat, že tato realizace přináší finanční výhody a začleňuje objekt do daného
prostředí zcela organicky tak, že celkové řešení, vzhled, použité materiály atd. plní beze zbytku
všechna možná kriteria.

Dovolujeme si tuto zajímavou investici představit ve stručném popisu:
a) Autorem projektu domu (vč.řešení urbanistických souvislostí a lokalizace – tj. přemístění
podnikatelsko-provozních objektů do nové samostatné zóny) je architekt Ing.Petr Leinert.
b) Obytný dům sestává ze 16 b.j., z nichž 6 je 3+1, 6 2+1 a 4 1+1 (pro dvanáct bytů jsou
k dispozici i garáže).
c) Dodavatelem stavby je stavební firma VALTR, která zvítězila ve výběrovém řízení.
d) Termíny výstavby: zahájení – září 2000
dokončení – září 2001.
Z činnosti kulturní komise
I v letošním roce kulturní komise průběžně navštěvovala občany k životním jubileím s
malými dárky, květinami a blahopřáním. V obou naších obcích bylo předáno 53 blahopřání a
členové komise navštívili 33 občanů osobně.
Dále jsme zorganizovali několik zájezdů na divadelní představení do Moravského divadla
Olomouc. V březnu jsme pomohli s organizací přednášky MUDr. Beneše z onkologické kliniky
FN Olomouc „Prevence nádorových onemocnění u žen“ spojenou s ochutnávkou výrobků zdravé
výživy. V rámci oslav u příležitosti 750. výročí od první písemné zprávy o obci Slatinice jsme
uspořádali „Májový koncert duchovní hudby“. V dubnu jsme se pokusili navázat na tradici dříve
tolik oblíbených besed s důchodci v místní sokolovně a při této příležitosti jsme v podsálí
sokolovny uspořádali ve spolupráci s mateřskou a základní školou Velikonoční výstavku ručních
prací. Své výrobky vystavili i občané našich obcí. Zapojili jsme se ve spolupráci s družstvem
benjamínků SK Slatinice do účasti v Běhu míru 2000. Uspořádali jsme sbírku nepotřebného
šatstva ve spolupráci se Střediskem SOS pro vzájemnou pomoc občanů v Olomouci.
Vyvrcholením naší celoroční práce byla pomoc při organizaci tradičních Slatinických hodů,
které byly letos spojené s oslavou výročí 750 let od první písemné zprávy o obci Slatinice. Naší
zatím poslední letošní akcí byl mikulášský pořad Zábavná show šaška Vikyho pro děti v místní
sokolovně.
V místní knihovně se v letošním roce zapsalo 91 čtenářů. Občanů čte ovšem mnohem více.
Nezřídka zapsaný čtenář půjčuje knihy a časopisy pro celou rodinu. Rodiče pro děti, děti pro
rodiče. Počet návštěvníků knihovny byl za 11 měsíců 1162. K 1.12.2000 bylo půjčeno 6432
titulů. Knihovnice p. Vlastinila Heckelová děkuje Obecnímu úřadu Slatinice za příspěvek na
zakoupení knih. V obci Lípy dělá velice dobře práci knihovnice p. Paličková.
Komise pracuje ve složení : p. Jana Daňková, p. Anna Kvapilová, p. Zuzana Kolašínová,
p.Vladimír Opletal, p. Marie Smičková, p. Věra Šreiberová, p. Anna Vymazalová a p. Miluška
Zdráhalová. Komise by velice ráda přivítala do svých řad další členy se zájmem o práci pro naše
občany.
Ze života Sportovního klubu Slatinice
Končí poslední rok 2.tisíciletí a za několik dní vstoupíme do 3.tisíciletí. Je proto třeba se
zamyslet, jaký byl ten poslední rok. Možno říci, že úspěšný a to zejména ve sportovní činnosti
všech družstev a také v oblasti udržování a zvelebování našeho sportovního areálu, který je
chloubou naší obce, protože je jedním z nejkrásnějších v našem okrese. Zejména budova, která
prošla velkou rekonstrukcí, umožňuje všem sportujícím pobyt v hygienickém prostředí, jakou
jsou rozšířené šatny a jejich vytápění plynovým ústředním topením. Dále jsou v budově prostory
pro restaurační provoz s veškerým sociálním zařízením. Zdravý pohyb umožňují dvě udržovaná
travnatá hřiště a pro nejmenší děti prostor, ve kterém mohou využívat zařízení k zdravému
pohybu. Další akcí bude oplocení celého sportovního areálu. Veškerá činnost však není
myslitelná bez těsné spolupráce s OÚ Slatinice, který má obrovský zájem, aby sportovní areál
zapadal do celkového krásného vzhledu obce a poskytoval občanům co nejlepší možnosti
fyzické aktivity.

Počátkem letošního roku se uskutečnila výroční členská schůze, na které byl zvolen nový
výbor v tomto složení:
Předseda klubu
Jaroslav Šolc
Ved.sportovní činnosti
Jaromír Fiala
Sekretář
Antonín Šolc
Ekonom
Zdeněk Hányš
Hospodář
Josef Matyáš
Matrikář a zapisovatel
Jan Spišák
Hlavní pořadatel
Jiří Ambros
Vedoucí pokladen
Oldřich Mrakava
Správce sokolovny
Jan Domes
Archivář a kronikář
Milan Lakomý
Zdravotník a ved.mužstva Jiří Liška
Vedení dorostu
Čestmír Zavadil
Vedoucí žáků
Josef Odstrčil
Vedení benjamínků
Oldřich Látal
Hlasatel
Zdeněk Kubíček
Vedení školy
Zuzana Kolašínová
Družstvo mužů hrálo v I.A třídě a v soutěžním ročníku 1999-2000 skončilo na pěkném
3.místě se 40 body, když 11 x zvítězilo, 7 x hrálo nerozhodně a 8 x prohrálo, dalo 55 branek a 36
dostalo. Do podzimní části soutěže nastupovalo oslabeno, když zkušení hráči odešli na
hostování. Lubomír Keluc do LERK Prostějov a Martin Ryšavý do Pňovic a dále Jaroslav Šolc a
Martin Slezák nemohli hrát kvůli zdravotním potížím. Místo nich však nastoupili mladí hráči,
bývalí dorostenci jako Jiří Vyroubal, Martin Zavadil, Jindřich Smékal, Lukáš Vrána, Ivo Ptačník
a další. Na hostování ze Sigmy Olomouc přišel talentovaný Petr Fiala, který předtím nějakou
dobu hrál v našem dorostu. Všichni tito mladí a nadějní hráči přinesli do družstva oživení, jehož
výsledkem bylo umístění na 1.místě po podzimní části soutěže v I.A třídě, což je zatím největší
úspěch v historii klubu. Zde se ukázalo, jak je důležité věnovat se dorostu, jehož počátky obětavě
a často s potížemi budoval Karel Slezák a v jehož díle úspěšně pokračovali Jiří Ševčík a Čestmír
Zavadil. Jim všem patří upřímný dík a plné uznání.
Podle statistiky za rok 2000 odehrál nejvíce minut na hřišti Pavel Strouhal (100%), Pavel
Valsa (98%) a Ladislav Hošák (96%). Nejvíce branek nastřílel Jiří Michalčík (13), Lubomír
Keluc (10) a Jiří Vyroubal (8). Nejproduktivnějším hráčem byl Lubomír Keluc, za ním následuje
Jiří Michalčík a Jindřich Smékal (sleduje se počet branek a přihrávek k odehraným minutám na
hřišti). V brance se střídali Marek Navrátil (20 utkání) a Martin Šnajder (6 utkání). Velkou
zásluhu na těchto výsledcích mužů má nový trenér Svatopluk Kovář a vedoucí družstva mužů
Jiří Liška, který převzal tuto funkci po Jiřím Michalčíkovi st., který dlouhá léta poctivě a obětavě
plnil tyto povinnosti.
Družstvo dorostenců patřilo již tradičně mezi naše nejlepší složky. V soutěžním ročníku
1999-2000 se umístilo v I.třídě na 1.místě s 59 body, když 18 utkání vyhrálo, 5 x hrálo
nerozhodně a jen 3 x prohrálo, soupeřům nastřílelo 85 branek a 39 branek dostalo. Nemohli se
však zúčastnit župního přeboru, přestože na to měli nárok, poněvadž bychom museli do župního
přeboru postavit též družstvo mladších dorostenců, což však pro nedostatek hráčů nebylo možné.
Do podzimní části soutěže I.třídy nastoupilo družstvo dorostenců oslabeno odchodem několika
kvalitních dorostenců, kteří doplnili družstvo mužů. Družstvo bylo doplněno několika mladými
nezkušenými hráči, kteří se po několika utkáních prosadili do družstva a ke konci vytvořili opět
dobrý kolektiv, který se po podzimní části soutěže opět umístil na 1.místě. Velkou zásluhu na
těchto úspěších dorostenců má trenéreská dvojice Jiří Ševčík a Čestmír Zavadil, kteří pracovali
s družstvem obětavě již několik období s potřebnou odbornou znalostí.
Starší žáci prožívali kritické období v důsledku nedostatku hráčů i v nepravidelných
trénincích, poněvadž chyběl stabilní trenér. Bojovali stále o záchranu, což se jim nakonec
podařilo a uhájili si v ročníku 1999-2000 účast ve II.třídě i do dalšího ročníku soutěže. Do
podzimního kola soutěže II.třídy nastupovalo družstvo starších žáků s cílem dosáhnout lepších

výsledků. To se jim podařilo a po podzimní části soutěže se umístili na 4.místě. Zde je třeba
vyzvednout velmi obětavou práci Josefa Odstrčila, který jako vedoucí se nezištně staral o
družstvo, i když mnohdy za nepříznivých okolností s vypětím všech sil. Pochvalu zaslouží i
základní škola a zejména učitel Vítězslav Hartmann, který s ním svědomitě spolupracoval. Zdá
se, že v družstvu starších žáků byl kritický bod překonán a zejména se rýsuje dobrá budoucnost,
až se družstvo bude doplňovat z nadějných benjamínků. Nevyřešeno však stále zůstává místo
trenéra a rovněž stále postrádáme větší zájem rodičů pro větší zainteresovanost při práci
v družstvu starších žáků.
Snahou výboru bylo utvořit družstvo benjamínků a tím vytvořit předpoklady pro zkvalitnění
mládežnické základny klubu. Že se to dařilo je zřejmé z výsledků během roku, kdy benjamínci
patřili mezi nejlepší ve své skupině. Velkou zásluhu na těchto výsledcích má základní škola
v čele s ředitelkou Zuzanou Kolašínovou a trenér Oldřich Látal, kterému pomáhali někteří
z rodičů. Věříme, že tyto úspěchy se promítnou v dalších letech i do družstva starších žáků, kteří
se tak budou moci opět zařadit mezi nejlepší družstva v župě.
Velkou radost nám stále působí ženy, které pravidelně cvičí v sokolovně s cílem upevnit si
zdraví a zlepšit svůj vzhled. Ženy a dorostenky cvičí pravidelně v pondělí a čtvrtek od 19.30 hod.
pod vedením Markéty Valsové a Jarky Kubíčkové a v úterý od 18.45 hod. pod vedením Hany
Fialové.
Na konci tohoto tisíciletí bych chtěl jménem výboru Sportovního klubu Slatinice poděkovat
obci, škole, rodičům, členům a příznivcům klubu za veškerou pomoc i přízeň, kterou klubu
věnovali. Do nového 3.tisíciletí přeji všem stále hodně pevného zdraví, nadšení a obětavost,
které potom vždy vedou k úspěchům i radosti.
Za výbor SK Slatinice
Milan Lakomý, člen výboru
Tenisové probuzení Slatinic
V letošním roce se konečně podařilo pokročit v rekonstrukci areálu bývalého
Lichtenštejnského dvora natolik, že mohl být opět zahájen oficiální provoz tenisového kurtu,
který byl ve dvoře tohoto statku vybudován již v roce 1982. A tak se na místě, kde se v nedávné
minulosti nacházela silážní jáma, mohly uskutečnit hned dva tenisové turnaje.
Ale nepředbíhejme. Nejprve bylo třeba areál uvést do takové podoby, aby se mohl v celé své
kráse představit při tak významné příležitosti jakou letošní oslavy 750.výročí založení obce
bezesporu byly. Několik desítek brigádnických hodin tak na kurtě odpracovala řada tenisových
nadšenců a to zcela bezplatně ve svém volném čase, což se v současné uspěchané době cení
dvojnásob. Přidala se i místní mládež, což nás velmi příjemně překvapilo. Poděkování patří i
obecnímu úřadu, bez jehož pomoci bychom ve Slatinicích klasický zvuk odpálených tenisových
míčů asi těžko slyšeli.
Jakmile jarní sluníčko rozehřálo antuku, mohli jsme v areálu vídat mnoho nejen místních
zájemců o tento krásný sport. Na kurtě se střídali tenisté opravdu všech generací a zájem o tenis
ve Slatinicích neustále narůstal. Toto velmi příznivé zjištění nás přivedlo na myšlenku
zorganizovat tenisový turnaj neregistrovaných hráčů.
A protože rekreační tenis je oblíbeným sportem i několika místních podnikatelů, podařilo se
nám získat potřebné množství financí, abychom mohli v rámci hodových slavností uspořádat
1.ročník tenisového turnaje mužů „Slatinický bírkap“. Již z názvu je zřejmé, že naší snahou je,
aby tato akce, na které nikdy nebude daleko k recesi a k pobavení, měla nejen čistě sportovní
náplň, ale aby se stala i tradičním kulturním přínosem pro naši lázeňskou obec. Do letošního
turnaje se přihlásilo 17 tenistů, kteří se utkali „pavoukovým“ systémem, ze kterého vzešly tyto
semifinálové dvojice:
Ivo Planička – Petr Fiala a Pavel Valsa – Petr Šolc. Po urputných bitvách, za překvapivě
velkého zájmu publika do finále postoupili Petr Fiala a Petr Šolc. Po dvou hodinách
vyrovnaného boje mohl čestný host tohoto turnaje p.Dr.Ivan Langer vyhlásit Petra Fialu vítězem
a předat mu putovní pohár a hlavní cenu, kterou bylo horské kolo věnované podnikateli v oboru
cyklosportu L.Provazem a J.Popelkou. V závěrečné exhibici, která svými nečekanými výměnami
nejednou roztleskala početné publikum, se utkal Dr.Ivan Langer se starostou Jaroslavem Šolcem.

Po úspěchu, který tento první ročník turnaje zaznamenal jsme se v září rozhodli uskutečnit
ještě jeden turnaj - tentokrát ve čtyřhře. I tato akce splnila očekávání a všech 20 zúčastněných
se již těší na příští ročník. Vítězem se stali pozvaní hosté M.Tot a O.Koubek, kteří ve finále
zdolali I.Kusého a P.Šolce.
Tyto turnaje nám jen potvrdily, že tento krásný sport přitahující ženy i muže bez rozdílu věku
si našel své pevné místo i v naší obci a doufáme, že se náš tenisový stánek a tenis vůbec přidá k
fotbalistům a jejich překrásnému areálu na cestě k rozšíření možností pro využití volného času
našich spoluobčanů a zvláště dětí. I v příštím roce, do kterého přejeme všem pevné zdraví,
připravujeme nejen další ročníky již zavedených turnajů, ale příležitost dostanou poprvé i ženy .
Na setkání s Vámi na tenisovém dvorci se těší
za slatinické tenisty : Petr Šolc
8. koedukovaný skautský oddíl
Skautský oddíl ve Slatinicích vznikl na počátku devadesátých let. Zakladatelkou byla sestra
Jana Vojvodíková – Bosorka a bratr Pepa Spurný. Oddíl se dělil na dívčí a chlapecký skauting,
ale již po roce činnosti se sloučil v jeden oddíl (koedukovaný).
Čas běží neuvěřitelně rychle a v našem oddíle se vystřídala desítka dětí. V současné době
pracuje v oddíle 26 dětí pod vedením bratra Jiřího Lanta. Nejmladší světlušky a vlčata jsou ve
věku od sedmi let. Kromě místních dětí za námi dojíždějí i z okolních vesnic. Scházíme se každý
týden v naší klubovně, kterou nám zapůjčili místní hasiči. Jedenkrát v měsíci pořádáme
jednodenní výlet do okolí Slatinic. Nejdůležitější akcí roku je týdenní až dvoutýdenní letní tábor.
Ten bývá vždy pod stany s podsadou v lesích na Konicku. Letos probíhal u Březinek na úpatí
Drahanské vysočiny ve znamení středověku.
Na těchto táborech se děti naučí, jak si prakticky poradit v přírodě, např.postavit pec, rozdělat
oheň, upéct chleba. Splňují zde také různé bobříky, je pro ně připraveno mnoho naučných her a
v neposlední řadě zde skládají sliby po splnění zkoušek. Na tyto tábory se vždy všichni velmi
těší a nezaskočí je ani nepřízeň počasí.
V letošním roce jsme také pomáhali při úklidu pomníku havarovaných letců a převzali jsme
následnou starost o tento pomník.
Petra Vystrčilová
Ještě jednou o odpadech….
V souvislosti s konkrétní aplikací zákonných předpisů o odpadovém hospodářství
upravujícím režim skládek, třídění a sběr domovních odpadů, zpřísnění sankcí za nedodržování
závazných zásad atd. jsme občany v minulosti již mnohokrát podrobně informovali. Naše
opakované výzvy se zatím míjejí s účinkem – litujeme, že se současným stavem hospodaření
s odpady v naší obci stále nemůžeme být spokojeni.
Je proto naší povinností znovu a znovu se vracet při každé příležitosti k ochraně životního
prostředí a s tím související problematice odpadového hospodářství. Obdrželi jsme výzvu
malých ochránců přírody, ze které citujeme:
„Odpady má každý. Někdo více, jiný méně. Ten, kdo za ně neplatí a 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.
Není!!! Vzhledem k tomu, že hoření probíhá při nízkých teplotách, je spalování nedokonalé a
z komína odchází čpavek, dehet, kyanidy, fenoly a jiné látky, které působí jako nervový jed a
jsou rakovinotvorné. Nejčastěji lidé pálí plasty. Ty obsahují těžké kovy, které se jednak uvolňují
do ovzduší, ale částečně zůstávají i v popelu. Dále se při nedokonalém spalování uvolňuje oxid
uhelnatý. Tento jedovatý plyn se váže na krevní barvivo, čímž znemožňuje přenos kyslíku krví a
může způsobit vnitřní zadušení. Dále se uvolňují ftaláty, které jsou ještě více nebezpečné a
hromadí se v lidském těle. Za nejnebezpečnější se považuje spalování PVC (vyrábí se z něj
pláštěnky, krytiny, novodurové trubky, hadice, ubrusy, láhve na čistící prostředky a jiné obaly), a

to i dokonalé spalování při vysokých teplotách! Hořením PVC vzniká kyselina chlorovodíková,
která silně dráždí dýchací cesty. Spálením 1 kg PVC se uvolní 0,5 kg této kyseliny ve 100%ní
koncentraci! Při spalování PVC se rovněž uvolňují karcinogenní dioxiny – plynný chlor a ještě
agresivnější fosgen – tyto látky se v první světové válce používaly jako bojové plyny – způsobují
poleptání plic a při vyšší koncentraci okamžitou smrt. Snad nás může částečně těšit, že nový
zákon o odpadech zakazuje od roku 2001 používání PVC na obaly. V případě pálení gumy
vznikají oxidy síry dráždící dýchací cesty a saze. Ty obsahují silně jedovaté a rakovinotvorné
polyaromatické uhlovodíky. Pálením dřevotřísky se uvolňují formaldehydy a fenoly – silně
zapáchající jedy se silným dráždivým účinkem. Nebezpečné je i pálení tkanin, především silonu
a nylonu, což uvolňuje čpavek. Kdo se domnívá, že pálením organického odpadu nikomu
neuškodí, tak i ten se mýlí. Listí a trávu sice nepálíme přímo v kamnech, ale většinou na
zahrádce. Avšak dusivý kouř, který je vidět a cítit již zdaleka, obsahuje především oxid uhelnatý,
uhlovodíky a dehtovité látky. Přitom spalujeme kvalitní hnojivo a měníme ho v jedovaté plyny.
Je tedy na každém z nás, aby se zamyslel nad tím, zda náhodou nepřipravuje sebe, své blízké
a ostatní spoluobčany o zdraví! Stačí jedna večerní procházka - a to nejen během topné sezóny a celkem spolehlivě poznáme, kdo si libuje v pálení odpadu. A to především tak, že při prvním
nadechnutí máme pocit, že je to naše nadechnutí poslední.“
Plně s touto výzvou souhlasíme a připomínáme, že řešením není ani vyhození veškerých
odpadů do popelnic! Tím se jen zvyšuje celkové množství vyvezeného odpadu na skládku a
tudíž i cena za tyto služby. Proto je nutné odpadky před vyhozením třídit a ukládat je do
označených kontejnerů!
Aby se Vám v naší obci lehce dýchalo přeje
za Zastupitelstvo obce Slatinice
Jiří Ambros
Co znamenal rok 2000 pro Lázně Slatinice
Letošní rok, zejména jeho druhá polovina byla pro Lázně Slatinice mimořádně významná.
Došlo ke změně majoritního vlastníka, kterým se staly Hanácké železárny a pérovny, a.s.
Vzhledem k tomu, že se nejedná o krátkodobou investici, ale o seriozní a dlouhodobý zájem na
jejich rozvoji, čeká na samotné lázně a v souvislosti s nimi částečně i obec mnoho změn, ale i
spousta práce a povinností.
Představenstvo Lázní Slatinic přijalo na svém srpnovém zasedání materiál popisující další
rozvoj a činnost lázní. Tento rozvoj je rozdělen do dvou etap.
První etapa končí současně s odchodem letošního roku a měla za úkol převzít,
inventuralizovat a stabilizovat stav lázní, zejména s ohledem na zabezpečení lékařské péče a
vztah ke všem obchodním partnerům. Tato etapa je v současné době již splněna, jejím
pozitivním výsledkem je zejména vyrovnání všech starších závazků lázní a zabezpečení financí
pro běžný provoz.
Druhá, dlouhodobá etapa řeší zejména budoucí rozvoj lázní. Cílem nového vlastníka je
pozvednout Lázně Slatinice na lepší kvalitativní úroveň, která jim vzhledem k přírodnímu
léčivému zdroji a dlouhé tradici právem patří. Základem je poskytování prvotřídní lázeňské péče,
a to jak pro pacienty ze zdravotních pojišťoven, tak i pro samoplátce, kteří přijíždějí do lázní za
odpočinkem a regenerací sil pod odborným lékařským dohledem. Nezbytným doplňkem lékařské
péče musí být možnost příjemného využití volného času v přírodním, kulturním či společenském
prostředí.
Rozvoj lázní je velice úzce spjat i s obcí Slatinice. Od poloviny letošního roku probíhají
pravidelná intenzivní jednání i se starostou obce panem Jaroslavem Šolcem. Jednání byla
zaměřena především na kulturně společenské vyžití lázeňských hostů. Chystané projekty jsou po
dohodě s obcí směřovány tak, aby je mohli s výhodou využívat i občané Slatinic. Přístup obce,
zprostředkovaný panem starostou, byl po celou dobu velmi vstřícný a konstruktivní a patří mu za
to naše upřímné poděkování.

Rozvoj lázní bude cesta dlouhá a náročná. Rádi při ní však využijeme všech připomínek a léty
nastřádaných zkušeností ze strany občanů Slatinic i zaměstnanců lázní, které budou k rozvoji
lázní podnětné. Věřím, že ve spolupráci se zastupitelstvem obce i se samotnými občany se nám
záměr rozvoje lázní podaří úspěšně realizovat.
Ing. Jiří Vybíral, předseda představenstva
Z činnosti Mysliveckého sdružení Slatinice
Naše myslivecké sdružení hospodařící na pozemcích obcí Slatinice, Lutín, Třebčín a
Luběnice má 32 členů, kteří provozují myslivost na 1504 ha. Členové sdružení mimo své
základní činnosti, kterou je chov a péče o zvěř ( zajištění dostatečného množství jadrného,
dužnatého a objemového krmiva pro zimní 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 – tj. myslivecké chaty, střelnice a okolí. Dále také na
akcích pořádaných ve spolupráci se Základní školou Slatinice, obecním úřadem a SK Slatinice.
V červnu letošního roku jsme propůjčili svůj areál a zároveň pomáhali při ukončení školního
roku ZŠ Slatinice, v červenci proběhl již III. ročník střelecké soutěže „O pohár předsedy MS
Slatinice“, v měsíci srpnu se členové sdružení podíleli na přípravách, občerstvení a obsluze při
sjezdu rodáků.
V letošním roce byla činnost některých dlouholetých členů sdružení oceněna Čestným
uznáním OMS Olomouc. Dále byli ustanoveni noví členové Myslivecké stráže. Jejich úkolem je
dohlížet na pohyb a chování občanů v lese, upozorňovat na volné pobíhání psů, pytlačení a
ničení porostů. Pro zkvalitnění střelecké činnosti byli vysláni 3 členové MS na školení
rozhodčích ve střelbě.
Připravované akce pro příští období:
- v dubnu 2001 střeleckou soutěž ve střelbě na asfaltové holuby – „jarní střílení“,
- v červenci již IV. Ročník střelecké soutěže „O pohár předsedy MS Slatinice“,
- hodovou zábavu v měsíci srpnu,
- v průběhu září zvažujeme možnost uspořádat vinobraní,
- podle možnosti provést úpravy ke zvelebení myslivecké chaty,
- podle požadavků Okresního mysliveckého spolku v Olomouci uspořádat zasedání sboru
zástupců jednotlivých mysliveckých sdružení či kynologické akce.
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.
Za výbor MS
Vítězslav Hartmann
Sbor dobrovolných hasičů ve Slatinicích hlásí:
Obec Slatinice má podstatně menší sbor dobrovolných hasičů než sousední obec Lípy: proti
jejich 59 aktivních členů tvoří letos naši základnu pouze 35 členů. Starostovi našeho sboru
Lubomíru Jakimikovi pomáhá organizovat činnost 15 členů stálého výboru. Základem
průběžného informování členů, rozvrhem úkolů a přípravou všech akcí jsou samozřejmě
pravidelné schůze sboru. Těch členských i výborových se za letošní rok konalo shodně – po 5.
Účast na nich lze označit za průměrnou, což vzhledem k daným okolnostem je více než
přijatelné.
K dobré legitimaci sboru na veřejnosti patří jeho pravidelná účast na hasičských soutěžích, na
které jsme ani letos nezapomínali. Jsou výbornou příležitostí pro získávání nových poznatků a
zkušeností a pro prohlubování vzájemné spolupráce bratrských sborů. Účast na těchto tradičních
setkáních (a zvláště pak konkrétní úspěch) předpokládá dobrou a včasnou přípravu – zejména

pro tak náročné discipliny soutěží a hasičského sportu, jakými jsou např.požární útok, štafeta 4 x
100 m apod. Proto jsme pod vedením velitele družstva bratra Stanislava Vystrčila pečlivě a
odpovědně nacvičovali pravidelně již od začátku jara na travnaté ploše za hřištěm i areálu ZD ve
Slatinicích – se zkouškami stříkačky u plaviska. Tyto prověrky potvrdily jak důležitost péče o
dobrý, pohotový stav všech zařízení, tak i posilování fyzické zdatnosti členů. A přitom navíc:
atraktivní části našich příprav – zejména nácvik s vodou a manipulace se stříkajícími
proudnicemi lákají zájem mládeže, které umožňujeme prakticky si funkce stříkaček vyzkoušet.
Škoda, že tento zájem, zvědavost a snad i nadšení se zatím příliš nedaří podchytit a tak přivést
mládež do sboru. Tolik bychom to potřebovali! Vždyť náš sbor – bohužel – není už nejmladší.
Letos se významného životního jubilea dožili 3 naši bratři: František Korec 60 let, Ladislav
Zatloukal 65 a Jan Fiala 70 let. S lítostí jsme se navždy museli rozloučit s bratry Michalem
Jakimikem a Petrem Brázdou.
Za celý rok jsme zaregistrovali jediné hlášení o požáru. Po pohotovém výjezdu se zjistilo, že
šlo o planý poplach. Asistence našeho zásahového družstva u nějakého reálného požáru nebyla
nutná. Nebylo ani nutné opakovat či provádět mimořádné preventivní prohlídky. A tak jsme se
mohli plně soustředit na účast v tradičních soutěžích. Ta květnová (s oslavou patrona hasičů
sv.Floriána) v Ludéřově nedopadla pro nás dobře – upadnutí koše ze savic při útoku znamenalo
diskvalifikaci a při štafetě se nám vůbec nepovedlo spojování hadic. Ale i to se – zejména
počátkem sezóny – může stát. Červnová soutěž s oslavami založení hasičského sboru ve Střížově
nám v konkurenci 9 vybraných družstev přinesla slušné 5.místo a navíc poskytla cenná poučení
z ukázek záchranného vojenského sboru z Kozlova (vyprošťování osob z hořícího auta, zásahy
pro hašení plošných požárů). Červencové vystoupení v Lípách nám naneštěstí opět příliš nepřálo.
Mezi náročnou konkurencí 13 družstev jsme byli až předposlední, ale při následujícím zářijovém
námětovém společném cvičení v Lípách (se vzájemnou koordinací, dopravou vody ze stroje do
stroje atd.) jsme prokázali svou pohotovost, dobrou připravenost a schopnost organizované
spolupráce.
V ostatních bodech své činnosti se jistě oprávněně můžeme pochlubit svou tradiční účastí na
organizování pestrého dětského dne. Věříme, že na letošní 10.červen budou všichni účastníci
rádi vzpomínat – a to nejen pro nádherné počasí, ale i vynikající náladu a zábavu!
Sběr železného šrotu, který jsme jako každoročně realizovali na jaře i na podzim, zůstává
velmi užitečnou akcí: spoluobčanům a obci pomáhá při pravidelném, nezbytném úklidu a nám
přináší vítaný finanční příspěvek.
Můžeme veřejnost ujistit, že jsme si plně vědomi důležitosti svého poslání a že pro jeho co
nejlepší naplňování, které pokládáme za svou čest i povinnost konáme vše, co je v našich silách.
Při péči o veškerou techniku, která nesmí nikdy zklamat, nezapomínáme na posilování morálky
jakožto etického základu naší činnosti.
K novému roku 2001 – k přelomu tisíciletí – děkujeme všem svým členům za spolupráci a
přejeme jim i všem spoluobčanům hodně stálého zdraví, pohody a spokojenosti.
Výbor SDH Slatinice
Vážení spoluobčané!
Dovolte, abychom Vás co nejsrdečněji pozdravili a prostřednictvím zpravodaje Vám
v krátkosti řekli o naší činnosti v roce 2000.
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.
Stejně tomu bylo i letos. V únoru jsme uspořádali tradiční hasičský ples. Účast byla tradičně
dobrá. Dále jsme v zimních měsících opravili hasičské auto, které nám bylo přiděleno OÚ a
provedli jsme opravu stolů a židlí v kulturním domě.
V jarních měsících jsme se pustili do úklidu dětského hřiště, kde jsme dále provedli instalaci
nového rozvodu vody a současně jsme za pomoci OÚ postavili nový stožár na sušení hadic.
Všem členům, kteří pomáhali při těchto pracích, patří náš dík.

V létě jsme se zúčastnili pohárových soutěží v Náměšti na Hané a v Nových Dvorech. Sami
jsme u nás zorganizovali okresní pohárovou soutěž, která byla velice dobře připravena. Dále
jsme uspořádali taneční zábavu pro mladé. V tomto období u nás došlo k požáru rodinného
domu, který byl včasným zásahem našeho družstva uhašen, takže nedošlo k jeho rozšíření na
sousední domy. Všem členům družstva patří velké poděkování.
Během celého roku se systematicky věnujeme údržbě požární techniky a výcviku zásahového
družstva. Proto jsme v září připravili námětové cvičení v součinnosti se SDH ve Slatinicích. Tato
akce ukázala, že naše sbory jsou schopny v případě požáru a živelných pohrom dobře
spolupracovat a pomoci tak postiženým spoluobčanům.
Na podzim byla provedena kontrola hydrantů v obci a příprava dětského 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
Bednáře a Spurného a paní Hoškovou, Kučerovou, Vymazalovou a Surmovou. K zármutku nás
všech jsme se museli rozloučit s naší dlouholetou členkou paní Kučerovou.
Vážení přátelé, tímto stručným příspěvkem jsme Vás chtěli informovat o práci a poslání SDH
v Lípách a zároveň Vám srdečně poděkovat za přízeň, kterou nám mnozí často vyjadřujete účastí
na našich akcích.
Přejeme Vám všem radostné prožití svátků vánočních a mnoho štěstí, zdraví, radosti,
spokojenosti, vzájemné shody a porozumění v novém roce.
Hasiči z Líp
Královská hra ve Slatinicích
Šachy si během krátké doby získaly ve Slatinicích velkou oblibu a to nejen mezi mládeží,
nýbrž i mezi dospělými , kteří nevynechají jediný domácí zápas extraligového družstva. Mládež
si již zvykla na to, že každý čtvrtek odpoledne se sejdou ve škole a dozví se něco nového o
královské hře. Pod vedením zkušených šachistů Agentury 64 Jaroslava Fuksíka a Lubomíra
Kalába pomalu pronikají do tajů této krásné hry, zahrají si mezi sebou a připravují se na turnaje,
kterých se účastní. Pravidelně hrají „Olomouckou šachovou ligu mládeže“ a účastní se velkých
turnajů Poštovní spořitelny, které Agentura 64 pořádá čtyřikrát do roka a kde se mohou setkat
s těmi nejlepšími šachisty z celé ČR. Obec a Základní školu reprezentují i na Okresním přeboru
škol, kde nehrají zdaleka druhé housle. A to na tomto přeboru hrála třicítka čtyřčlenných
družstev z celého okresu. O tom, že mezi mládeží získávají šachy stále větší oblibu svědčí
skutečnost, že každoročně přibývá deset škol, které se přeboru účastní. Je velice dobré, že
celosvětový trend rozvoje šachu mezi mládeží se projevuje kladně i v našich podmínkách. I naši
pedagogové již ví, že šachy pomáhají rozvoji logického a abstraktního myšlení, že děti , které
šach hrají, se dovedou daleko lépe koncentrovat na řešení nejrůznějších úkolů. Statistiky
jednoznačně ukazují, že šachisté jsou úspěšnými studenty jak na středních, tak na vysokých
školách, v produktivním věku potom patří do skupiny úspěšných managerů a podnikatelů.
Podívejme se jak si v tomto roce vedlo družstvo A64 LÁZNĚ SLATINICE, hrající nejvyšší
šachovou soutěž družstev - EXTRALIGU ČR. Do soutěže jsme vstupovali s přáním hrát někde
na čele tabulky a pokusit se o zisk některé z medailí. Začali jsme poměrně slušně, zvítězili jsme
doma nad Kolínem, Pardubicemi a Zlínem, v Ostravě jsme remizovali s Novou hutí a vyhráli
nad ŠK H Fuchs Ostrava. Po pátém kole jsme byli na čele tabulky. V šestém kole jsme hostili
Plzeň, kterou jsme rozdrtili 6,5: 1,5 a následoval malý šachový svátek, když jsme ve Slatinicích
přivítali družstvo Holdia DP Praha, za kterou hrál na první šachovnici Rus Aleksej Schirov
reprezentující v současné době Španělsko. Jeden z nejlepších hráčů světa – v době psaní tohoto
článku hraje na Mistrovství světa v Indii již o postup do finále – přijel do Slatinic skvěle
připraven na našeho nejlepšího hráče Vlastíka Babulu, porazil ho a přispěl tak k nejtěsnější výhře
Pražanů 4,5 :3,5. Přepustili jsme vedení Pardubicím, ale po skvělém vítězství nad úřadujícím
mistrem Dům armády Praha a remízou s pražským Vyšehradem jsme se po dalším dvojkole
vrátili do čela. Na poslední dvě kola jsme zajížděli na Ostravsko, vyhráli v Karviné a nejtěsnější
vítězství v posledním kole s Třincem zajišťovalo mistrovský titul. Bohužel toto utkání nevyšlo

dle našich představ, potvrdilo se, že šachy jsou hra a těsně jsme prohráli a získali stříbro, těsně za
prvními Pardubicemi. I tak to byl skvělý úspěch Slatinic, který bude jistě oceněn v anketách o
nejlepší sportovce okresu Olomouc.
Jaroslav Fuksík
Poustevník u Slatinic
Poustevnictví má původ svůj již v prvních dobách křesťanských a je starší než mnišství.
Mnišství vlastně děkuje za svůj počátek poustevníkům. Poustevníci žili o samotě, na odlehlých
místech, v lesích a ve skalách. Mnozí z nich čítávali z knih okolnímu lidu, který se u jejich
pousteven ve dny nedělní a sváteční scházíval.
U nás rozšířilo se poustevnictví nejvíce ve druhé polovině 17.století po válce třicetileté.
Mnozí z poustevníků vyhledávali pro své poustevny místa s krásami přírodními, takže se
mnohým nedá popříti cit pro přírodní krásy. Mnozí poustevníci starali se o potřeby životní sami,
pěstujíce v okolí své poustevny zeleninu, ovoce a jiné. Avšak většina jich nemusela se o potřeby
životní starati, jelikož je jimi hojně opatřovali jak vrchnost, tak i lid.
Po válce třicetileté prožívali poustevníci svůj zlatý věk, takže se i zorganizovali. Do jejich
idylického života však zasáhl energickou rukou císař Josef II., který tuto tolik století trvající
instituci zakázal.
V našem okrese žil poustevník ve Slatinicích pod jménem J.Zmeškal. Neužil však dlouho
poustevnického bydla, neboť i na něj dolehl zákaz císaře Josefa II. a učinil konec jeho
poustevnického života. Týž proto roku 1781 zanechal poustevnictví a zbudoval si mlýnek na
stroze u Lutína, kde početná obec slatinická zvláštní smlouvou dovolila, aby se stal v dotyčném
mlýnku prvním mlynářem.
Musíme připomenout, a to hlavně mladším spoluobčanům a mládeži, že v naší obci existoval
obecní rybník s vodním mlýnem v prostorách před areálem sportovního klubu. Tento se
připomíná již v 18.století. Posledním mlynářem byl pan Dočkal František. Asi v 50.letech našeho
století rybník s mlýnem zanikl. Na tuto tradici navazuje budování nových vodních nádrží
v areálu obecního lesoparku.
Vladimír Opletal - kronikář obce
Mlýn ve Slatinicích
Na podzim roku 1999 mlýn zakoupila firma MALITAS s.r.o. s cílem obnovit mlýnskou
výrobu v tomto objektu. Po bývalém majiteli a následně po proběhnutém konkursním řízení
zbyly z technologického vybavení a zařízení mlýna pouze staré nepotřebné trosky, necitlivým
odstraněním podpůrných prvků byla narušena statika podlah atd. Celkově byl mlýn po cca 4
letech opuštěnosti v dezolátním stavu.
Pro znovuspuštění mlýna bylo nutno provést mnoho kroků, nejdůležitějším z nich – co
nejdříve zvládnout celkovou rekonstrukci technologie a elektroinstalace. Tyto práce započaly na
jaře roku 2000 a probíhaly intenzivně do srpna téhož roku, kdy se zkušebně spustila linka na
mletí žita. Měsíc poté se rozběhla linka na výrobu pšeničných mouk. Zabudovaná technologie
splňuje veškeré náročné požadavky na potravinářskou výrobu. Celý proces je plně automatický,
je řízen počítačem, který udržuje stabilní vysokou kvalitu výrobků, minimalizují se energetické
nároky na výrobu a v neposlední řadě snižuje i potřebu pracovní síly pro vlastní výrobní proces.
V současné době ve mlýně pracuje 17 zaměstnanců. Celkový výkon obou linek představuje
zpracování 120 tun suroviny za 24 hodin. Už jen tento výkon řadí mlýn na střední kapacitu
v republice.
Nyní se tedy ve mlýně vyrábí veškerý sortiment pšeničných i žitných mouk, které jsou
expedovány volně v cisternách nebo pytlované v papírových ventilových pytlích.
Malospotřebitelské jednokilové balení se doposud nevyrábí pro jeho velkou finanční náročnost,
ale do budoucna se počítá i s tímto sortimentem.
Za firmu MALITAS
Radek Navrátil

Upozornění majitelům psů
Jelikož se množí stížnosti občanů, že někteří majitelé psů nerespektují obecně závazná
pravidla a porušují platné vyhlášky, rozhodla se Rada obce Slatinice upozornit všechny majitele
psů na jejich povinnost dodržovat zejména tato ustanovení:
1.
2.
3.

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, hřbitova a ostatních veřejných míst ponechat
psy doma!

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 většina majitelů psů si své povinnosti uvědomuje a veškeré výše uvedené pokyny
plní. Ale bohužel najde se i několik nezodpovědných občanů, pro které jsou tyto řádky zvláště
určeny, a kteří snad konečně pochopí důležitost našeho upozornění.
Rada obce Slatinice
Z roční evidence obyvatel:
Letos se ve Slatinicích k 15.12.2000 narodily tyto děti:
Bruno Šolc
27.3.
č.p. 361
Jan Tomeček
22.4.
228
Anežka Tomečková 22.4.
228
Adéla Levíčková
12.7.
354
Martin Líčka
23.10.
357
V Lípách:
Barbora Grumlíková
Tomáš Pauzr
Jiří Protivánek
Adéla Protivánková

31.7.
17.9.
15.11.
15.11.

94
106
77
77

Zajímavostí je, že v Lípách i ve Slatinicích se letos narodila dvojčata!
K 15.12.2000 jsme se postupně rozloučili s těmito spoluobčany:
Pavla Zaoralová
22.2.
č.p. 13
Marie Kučerová
7.3.
327
Silvestr Koutný
6.4.
180
Jan Peroutka
28.4.
273
Stanislava Matulová 20.6.
35
Anežka Jakimiková 14.8.
173
Julie Vláčilová
15.8.
52
Michal Jakimik
24.8.
173
Oldřich Zapletal
17.10.
171

V Lípách:
Alois Šuster
Eliška Kučerová
Bohuslav Novotný
Zdeňka Strouhalová

20.1.
10.5.
21.9.
13.10.

57
17
117
114

Na přelomu tisíciletí má naše obec celkem 1405 obyvatel, z toho 353 v Lípách. Nejstarším
občanem je František Spurný z Líp, který v letošním roce oslavil 93.narozeniny.
Ve Slatinicích, 15.12.2000
Za OÚ Slatinice
Petr Šolc

