Sdělení rady obce Slatinice
Vážení spoluobčané,
končí rok 2008 a je čas na jeho hodnocení a přemýšlení o výhledu do roků příštích…
Hodnocení naší práce ponecháme na každém z Vás. Jsme však přesvědčeni, že se nemáme za co stydět a obec
po minulém (bouřlivém) období našla konečně správný směr, kterým se nyní ubírá.
Ne vždy a ne všechno se podaří udělat ke spokojenosti každého z Vás, ale věřte, že vše děláme v dobré víře, ku
prospěchu a rozvoji naší obce a pro zlepšení prostředí, ve kterém společně žijeme.
Proto Vás žádáme o trošku shovívavosti a osobního nadhledu, nestůjte opodál, budeme rádi, zapojí-li se každý
z Vás do dění v obci a do uskutečňování daných cílů. V příštím roce nás čeká mnoho výrazných projektů a
zásahů do vzhledu obce, do její vybavenosti či prováděných služeb. Samozřejmě se budeme snažit
vykompenzovat nepopulární opatření či úpravy cen některých produktů, které nás postihly v závěru letošního
roku…
Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a do příštího roku mnoho spokojenosti, štěstí a tolik potřebného
zdraví.
Za Radu obce Slatinice:
František Žouželka - starosta

Z činnosti technické skupiny OÚ
Vážení spoluobčané,
předkládáme vám stručný přehled zásadních činností pracovníků naší obce, kteří jsou určeni hlavně k tomu, aby
zajišťovali údržbu, čistotu a řádný vzhled našich obcí.
Hodnocení dnes již uplynulého roku je výjimečné v tom, že můžeme posoudit celý rok a s ním i oprávněnost
kroku vedení obce směřujícího k racionální snaze o ekonomiku a hospodárnost. Připomínáme, že v březnu roku
2007 byl snížen počet pracovníků na tomto úseku o polovinu a došlo také ke zrušení zastaralé techniky.
Neprovádíme tím pádem činnosti nekontrolovatelné a neekonomické včetně různé zbytečné výroby.
Stávající stálí zaměstnanci obce – pan Josef Matyáš, pan Pavel Strouhal a pan Petr Lazorčák splnili svoje úkoly
beze zbytku.
Od 1. března byly zahájeny dlaždičské práce mistrem panem Komárkem z Jeřmaně u Bouzova, jehož pravou
rukou byl po celý zbytek roku pan Petr Lazorčák.
A co se povedlo?
Během zimního období byla mimo jiné za pomoci pana Obručníka z Třebčína kvalitně připravena obecní
technika určená pro údržbu zeleně apod. (2 x HON + sekačky, viz. foto).
Dále byl proveden pečlivý úklid v budově bývalého kravína a v bývalých stodolách včetně dvorní části u
sběrného dvora v ulici „Loučka“.
Od počátku již zmíněného nástupu mistra pana Komárka byla zahájena realizace úprav prostoru před lázněmi
(foto), který byl ze strany obce léta zanedbáván. Tím byla zahájena I. etapa rekonstrukce celé návsi (projekt
firmy Bonmot). Vážíme si i pochopení a značné finanční spoluúčasti majitelů přilehlých nemovitostí pana Petra
Janečky a pana MUDr. Doc. Sobka (lékárna a cukrárna s pensionem). Práce na této akci byly ukončeny včetně
ozelenění koncem června.
Bezesporu nejdůležitější a tolik diskutovaná akce tohoto volebního období je hotova. V závěru letošního roku
byly úspěšně zkolaudovány obě etapy budování kanalizace v Lípách. Daný slib nového vedení obce byl dodržen.
Efektivita a hospodárnost při nakládání s finančními prostředky obce je i nadále pro zbytek volebního období
naší prioritou.
Bezprostředně po dokončení II.etapy budování kanalizace v obci Lípy firmou VK Aqua byly v červenci
zahájeny práce na rekonstrukci vozovky přes obec Lípy, které byly dohodnuty s ročním předstihem se Správou
silnic Olomouckého kraje.
Bezprostředně poté byly pokládány silniční obruby firmou Presbeton a zahájeno dláždění chodníků (foto) pro
nás již léta osvědčeným způsobem – dláždění do betonu. Tento systém je v dnešní době již zcela ojedinělý,
neboť je značně pracný, ale za to velice kvalitní (na rozdíl od zámkové dlažby, která se pokládá pouze do písku).
Proto jsme museli dohodnout výpomoc s panem Františkem Alešem a panem Zdeňkem Ježorským z Olomouce,
kteří se svými zaměstnanci pomohli při dláždění vjezdů ze žulových kostek. Díky společnému nasazení výše
uvedených pracovníků se podařilo zajistit to, co bylo hlavním cílem vedení obce – bezpečný pohyb všech
chodců, hlavně dětí. Dláždění zbývajících vjezdů a chodníku ke studánce bude zahájeno v roce 2009 ihned,
jakmile to dovolí počasí.

Výše zmíněné akce, které byly velice náročné co se týká přípravy, organizace, materiálního a finančního
zabezpečení, probíhaly i mnoho sobot a nedělí za účasti pracovníků obce i externích dodavatelů.
Mimo dalších mnoha drobných akcí – pravidelných činností pracovníků OÚ – byla díky spolupráci s p. M.Fialou
a p. A.Čepem opravena i zastávka „Na větřáku“.
Vzhledem k náročnosti prací, hlavně v obci Lípy, probíhaly práce na řadě dalších akcí převážně formou tzv.
veřejně prospěšných prací za pomoci spoluobčanů: pana Michala Ručka, pana Josefa Ulšmída, pana Květoslava
Mišáka, který prováděl čištění dlouho zanedbávané historické dlažby v areálu hřbitova (foto) a pana Oty
Bezděka, který se věnoval nanejvýš potřebné opravě fasády budovy obecního úřadu (foto) a hlavně oken (jeho
pečlivost a řemeslná zručnost je opravdu mimořádná..).

Závěrem děkujeme nejen všem pracovníkům obce, ale i spoluobčanům, kteří se podílejí na všem co reprezentuje
naši lázeňskou obec Slatinice a Lípy.

Jaroslav Šolc – místostarosta
vedoucí technické skupiny

Slatinice ušetřily na zakázce…
Přes třináct milionů korun ušetřily Slatinice na Olomoucku za výstavbu kanalizace ve své osadě Lípy. Bývalé
vedení obce domluvilo stavbu za pětadvacet milionů korun. Proti tomu se ovšem postavila opozice, která
upozorňovala na to, že výběrové řízení bylo neprůhledné. Nakonec se jí podařilo odvolat starostu a kanalizaci
postavila za necelých dvanáct milionů korun. Ušetřené peníze nové vedení Slatinic nyní použilo na výstavbu
chodníků v Lípách, kde obyvatelům navíc přispělo na vybudování přípojek.
Veškeré práce na pokládce potrubí, chodníků a přípojek si nakonec v Lípách vzaly necelých čtrnáct milionů
korun. Kanalizace dnes již funguje a Lípy mají i novou silnici. Nová kanalizace v Lípách má délku přes dva
kilometry a odpadní vodu odvádí z téměř sto padesáti domů.

výňatek z článku MF DNES – 3.12.2008

Z roční evidence obyvatel
Narozené děti:
Slatinice
Spurný Dominik
Pokorná Jana
Ambrosová Běla
Přikryl Štěpán
Minářová Rozárie
Járová Alžběta

prosinec 2007
duben 2008
květen 2008
červenec 2008
srpen 2008
listopad 2008

Lípy
Sedláček Marek
prosinec 2007
Dedek Marek
leden 2008
Burďáková Denisa
leden 2008
Palánek Tomáš
březen 2008
Jalůvka Martin
září 2008
Kukač Damián
listopad 2008
Narozeným dětem přejeme do života hodně štěstí a zdraví.

Navždy nás opustili tito spoluobčané…
Vychodil Jan*
Zaoral Milan*
Pokorný Roman
Dragounová Marie
Navrátil Stanislav
Vodáková Ludmila
Benda Milan
Hausknechtová Milada
Morávek Rudolf
Fečák Petr
Smička Jiří
Škrabalová Emilie
Smičková Vlasta

Slatinice
Slatinice
Slatinice
Lípy
Lípy
Lípy
Slatinice
Slatinice
Slatinice
Slatinice
Slatinice
Slatinice
Slatinice

71 let
62 let
94 let
75 let
90 let
60 let
36 let
70 let
73 let
50 let
49 let
92 let
87 let

* 2007
Všem pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
________________________

Ke dni 30. listopadu 2008 je v obci Slatinice a její části Lípy hlášeno k trvalému pobytu 1500 obyvatel.
Z toho 1138 ve Slatinicích a 362 v Lípách.
V obci převládají muži - 779, žen je 721.
Nejstarším občanem je pan František Spurný z obce Lípy, který se v letošním roce dožil 101 let. Srdečně
blahopřejeme.

Příspěvek ŘKF Slatinice do zpravodaje obcí Slatinice a Lípy
Přesto, že místní překrásný chrám je dominantou obce, nevnímají ho v převážné většině domácí ani hosté jako
přirozenou součást života. Ještě je příliš brzy zabývat se následky krátké i dlouhé okupace. Ta přinesla změny
v myšlení a chování všech, tj. těch, kteří byli pro, ale i těch, kteří byli proti. Proto zůstává v současnosti chrám,
pamětník mnoha století, relativně opuštěný a posunutý až na sám okraj života obce. Přesto v něm začíná i končí
pozemská pouť – zatím stále ještě nerovnoprávných občanů – kostel ještě nebyl rehabilitován, ještě nevymizely
zábrany, varující před posvátností. Tak se opravuje zvolna, rok od roku, co by mohlo být uděláno v jedné sezóně.
„Není…, nemáme…, nedáme…, snad příště…“, slyší správce kostela, ale je odhodlán čekat a dokončit co je
třeba. Na opravě střechy kostela a věže zbývá ještě prací cca za 3 miliony korun. Další finanční prostředky by
pomohly interiéru a okolí Božího domu.
V tomto roce činily celkové náklady na opravu střechy kostela………….
Na úhradu těchto nákladů poskytlo příspěvek:
- Ministerstvo kultury
- Olomoucký kraj
- Olomoucké arcibiskupství
- obec Slatinice
- obec Slatinky
- obec Lutín

180.000,- Kč
500.000,- Kč
150.000,- Kč
150.000,- Kč
50.000,- Kč
10.000,- Kč

- dary od Bohu známých dárců činily
- sbírky farníků

197.400,- Kč
160.079,50 Kč

- půjčky

180.000,- Kč

1. 577. 479,50 Kč.

Jistě všem patří upřímné poděkování, a lze-li ještě poděkování zvětšit, pak projev úcty patří těm, kteří ze svých
drobných úspor poskytli uvedenou půjčku. Než ji však splatíme, odkládám pokračování oprav až na rok 2010.
Přeji všem čtenářům „Zpravodaje“ radostné vánoce ve zdraví těla i mysli a v příštím roce pokoj a mír pod
ochranou Panny Marie, patronky našeho kostela.
P.Jan Kulíšek administrátor exc.

„Sláva na výsostech Bohu a pokoj lidem dobré vůle“ zazní ve zdejším kostele Panny Marie Nanebevzaté dne 24.
prosince při mši svaté ve 21,30 hod. a 25. prosince v 10,45 hod..
Všichni jste srdečně zváni.

Tříkrálová sbírka 2008
Koledníci z olomouckého regionu vykoledovali v Tříkrálové sbírce 2008 celkem 835 934,50 Kč, z toho se
navrátilo Charitě Olomouc 484 842,01 Kč.
Charita Olomouc podpořila tyto projekty:
- zlepšení dostupnosti charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby
- pomoc romským dětem a mládeži
- oprava Denního centra a Ordinace praktického lékaře pro lidi v nouzi
- přímá pomoc
(vyňato ze Zprávy o využití Tříkrálové sbírky 2008, Charita Olomouc)
V roce 2008 proběhla Tříkrálová sbírka i v naší obci. Celkem byla vybrána částka 24. 245,- Kč
(18.150,- Kč ve Slatinicích, 6.095,- Kč v Lípách).
V roce následujícím proběhne Tříkrálová sbírka ve dnech 9. a 10. ledna 2009.

Diakonie Broumov
Občanské sdružení Diakonie Broumov, Centrum sociálních služeb Broumov ve spolupráci s pracovníky
Obecního úřadu Slatinice pořádalo již čtvrtým rokem v naší obci humanitární sbírku obnošených oděvů, látek,
prostěradel a povlečení, hraček apod..
Veškerý materiál je pracovníky sdružení svážen do Prostějova a posílán vlakem do Diakonie Broumov, kde je
tříděn na humanitární pomoc a nepoužitelný materiál, který je dále zpracováván k průmyslovým účelům. Jen pro
Vaši informaci – pouze 1/3 materiálu je vhodná k humanitární pomoci, ostatní materiál by jinak skončil
v komunálních odpadech. Na třídění a zpracování materiálu se podílejí lidé z okraje společnosti, propuštění
z výkonu trestu, lidé bez domova a lidé těžko umístitelní na trhu práce.
Bližší informace získáte na internetových stránkách: www.diakoniebroumov.org.
Ve Slatinicích probíhá sbírka vždy na jaře a na podzim a z řad občanů je o ni stále větší zájem.
Občanské sdružení Diakonie Broumov děkuje všem občanům, kteří do té letošní sbírky přispěli.

Pořádek a bezpečí je věcí nás všech !
Vážení občané,
dovoluji si Vás touto cestou pozdravit a v krátkosti informovat o vývoji bezpečnostní situace v obcích Slatinice a
Lípy.
Obec Slatinice nepatří mezi největší lokality ve služebním obvodě zdejšího policejního oddělení.
Od počátku letošního roku policisté obvodního oddělení řešili pouze 10 trestných činů. Počet spáchaných
trestných činů a přestupků je ve Vaší obci v porovnání s ostatními srovnatelnými obcemi nízký. Ze širokého
spektra trestných činů ve Slatinicích a Lípách převládají trestné činy majetkového charakteru. Pro ilustraci
uvádím případ z letošního roku.
V měsíci říjnu se vloupal pachatel do sklepa fary ve Slatinicích, kde odcizil křovinořez a 20 kg použitých
měděných svodů, což mu ovšem nestačilo a tak z nedalekého kostela odcizil 2 metry měděného okapového
svodu a z kapličky „čtvrté zastavení křížové cesty“ ulomil kus mříže. Tento pachatel nebyl dosud policisty
dopaden.

Další případ, který uvádím, je jiného druhu a v současnosti se objevuje stále častěji. V měsíci květnu byl ve
Slatinicích kontrolován policejní hlídkou řidič motorového vozidla. Při kontrole bylo zjištěno, že vůbec nevlastní
oprávnění k řízení motorových vozidel. Případ byl policisty z Lutína zpracován ve zkráceném řízení, a do
čtrnácti dnů vydal o tomto deliktu rozhodnutí státní zástupce.
Kromě trestných činů zaevidovali policisté v obcích Slatinice a Lípy 30 přestupků. Skladbu přestupků je možno
rozdělit do tří základních skupin. V první řadě jsou to přestupky proti majetku – ty jsou nejčetnější, následují
přestupky proti občanskému soužití a proti veřejnému pořádku a samostatnou skupinu tvoří přestupky proti
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
Je nutno říci, že výraznou roli v oblasti udržování veřejného pořádku sehrávají i samotní občané, a že spolupráce
veřejnosti je pro práci policistů klíčová a ovlivňuje výsledky policejní činnosti. V tomto směru musím
vyzdvihnout vstřícnost a dobrou spolupráci s vedením obce a chci poděkovat také všem občanům, kterým nejsou
bezpečnost a pořádek v obci lhostejné.
Podělím se s Vámi o zkušenost jedné kolegyně, která byla na stáži v Dánsku. Když se dánských kolegů dotázala,
jak funguje spolupráce se širokou veřejností, dostalo se jí názorné odpovědi. Dánský policista v civilu, který ji
doprovázel, záměrně zastavil vozidlo v místě, kde to bylo zakázáno. Ještě než stačili vystoupit z vozidla,
přistoupila k nim starší paní, která je na zákaz stání upozornila a odkázala je na nejbližší parkoviště. Současně
jim sdělila, že pokud z místa neodjedou, zavolá policii. Z tohoto postřehu je více než zřejmé, že se policisté bez
spolupráce s občany neobejdou a že je nejen na policii, ale i na občanech samotných, jakým způsobem si budou
chránit své zdraví i majetek.
Na závěr mi dovolte, abych Vám jménem policistů z Obvodního oddělení v Lutíně popřál klidné Vánoční svátky
a rok, který přichází, ať je pro Vás všechny ve všem šťastnější a úspěšnější než ten, co odchází.
npor. Mgr. Miroslav Spurný
vedoucí obvodního oddělení Policie ČR Lutín

Informace ze základní školy
Blíží se konec osmičkového roku 2008 a je čas bilancování. Pokusím se tedy ohlédnout za tímto rokem i z
pohledu Základní školy. Zde nastalo několik velkých změn. Asi tou nejdůležitější bylo, že k 30. červnu 2008
ukončila funkci ředitelky školy Zuzana Kolašínová. Od 1. září jsem se stal ředitelem školy já, Mgr. Miroslav
Dvořák.
Jaké změny nastaly v letošním školním roce? Tou první velkou bylo sloučení kuchyně v MŠ a ZŠ. Normativy se
neustále zpřísňují a již několik let bylo velmi nerentabilní udržovat v chodu dvě jídelny. Takže v současné době
se jídlo vaří pouze v budově školy a do mateřské školy se dováží. Za to patří velké poděkování školníkovi panu
Jiřímu Spurnému. Další změny ve školním stravování nastanou hned po Novém roce. První bude možnost pouze
bezhotovostních plateb za obědy a odhlašování obědů pomocí internetu a SMS. Tento moderní způsob zatím
okolní školy nenabízí a naše škola bude patřit k průkopníkům.
V říjnu proběhly volby do Školské rady. V následujícím volebním období budou ve školní radě pracovat za
rodiče: Dana Krylová, Radka Čepičková a Josef Macháč, za učitelský sbor: Jitka Losová, Marie Smičková a
Vítězslav Hartmann.
Změny proběhly ve vybavení obou budov. V budově druhého stupně byly dokoupeny další výškově
seřizovatelné lavice a židle, v budově prvního stupně se žáci 1. – 4. ročníku dočkali nových skříněk do svých
tříd. Ty se tak staly barevnější a veselejší. Doufám, že se žáčkům budou líbit a dlouho jim vydrží.
Za pomoci fondů z EU byly obě školní budovy vybaveny nádobami na tříděný odpad. Zároveň mají žáci, ale i
obyvatelé obce možnost odevzdávat ve škole použité baterie a drobné elektrozařízení. Škola zajistí jejich
recyklaci a ještě získá možnost zakoupit vybavení pro žáky.
Ve škole probíhá velké množství akcí.
K těm nejznámějším patří Halloween párty v sokolovně (foto), která se určitě moc líbila. Tímto bych chtěl
poděkovat celému učitelskému sboru a hlavně paní učitelce Květoslavě Laníkové a panu Miroslavu Planičkovi.
Další velmi vydařenou akcí byla Výstava adventních věnců. Zde již tradičně probíhal prodej Vánočních hvězd
ve prospěch občanského sdružení Šance.
Přeji všem radostné vánoce a hodně úspěchů v novém roce.
Mgr. Miroslav Dvořák

MŠ Slatinice
Ve školním roce 2007/2008 chodilo do Mateřské školy ve Slatinicích 43 dětí ve věku od 3 do 7 let. Školní rok
jsme začali zábavným odpolednem na školní zahradě, kde nás čekala řada soutěží a her.
Co jsme ještě stihli za těch deset měsíců školního roku?
Na vánoce a velikonoce jsme si do školky pozvali maminky, aby nám pomohly vytvořit krásné ozdoby, v
puzzliádě jsme jim ukázali, jak nám to skládání jde, na jaře jsme je vzali na vycházku na Kosíř. Velký úspěch
měla naše jarní besídka a hlavně Skákací hrad - to jsme si užili. Velké dobrodružství pro nás připravili deváťáci
v lese - to jsme pomáhali Honzovi vysvobodit princeznu. Nakonec se nám to podařilo a čekala nás všechny
odměna. Díky hezkému počasí jsme se mohli zapojit do 2. ročníku cyklistického závodu Školka tour. Na konci
školního roku nás čekal výlet do ZOO Lešná (foto), pár dní jsme si užívali koupání a než se sešel rok s rokem,
byly tady prázdniny.
Věřte nebo nevěřte, chodit do školky je velká starost.
Vaše holky a kluci z MŠ

Zpráva o činnosti kulturní komise
I letošní rok byl bohatý na kulturní činnost a navazuje tak na úspěšné roky minulé. To dokazuje stále velký
zájem občanů o kulturní akce v obou našich obcích.
Loňská zima nám překazila záměr uskutečnit karneval na ledě, počasí nám opět nepřálo.
Velmi zdařilá byla kulturní událost na jaře a na podzim letošního roku – znovu zavedená tradice Vítání nových
občánků. V zasedací místnosti obecního úřadu přivítal starosta obce nově narozené děti ze Slatinic a Líp. Pěkný
program připravili členové ze souboru Malá Hanačka a děti základní školy.
Začátkem června se v areálu SK Slatinice uskutečnil Dětský den. Pro přítomné děti připravili členové kulturní
komise různé hry a soutěže, děti si mohly vyzkoušet lukostřelbu a střelbu ze vzduchovky, procházely
pohádkovou cestou a řádily na skákacím hradě. Místní hasiči předvedli ukázku hasičské techniky a na závěr byla
pro všechny přítomné připravena diskotéka pana Planičky. Akce se setkala s velkým úspěchem u dětí i
dospělých.
V rámci oslav 90. výročí vzniku samostatného československého státu připravila naše kulturní komise ve
spolupráci s místními organizacemi lampiónový průvod (foto). Historický projev k této události přednesl
kronikář obce, pan Vladimír Opletal, u pomníku padlých. Po položení věnce a poslechu státní hymny se průvod
za zvuku dechové hudby odebral do sportovního areálu. Zde byla připravena vatra, občerstvení a slavnostní
ohňostroj, kterým byl tento vydařený večer ukončen.
V listopadu již pravidelně zajišťuje naše komise setkání občanů důchodového věku. I letos byl pro ně připraven
zábavný program Operetní skříňka s líčidly, ve kterém účinkovali členové divadelní společnosti z Opavy (foto).
Po vydařeném vystoupení k tanci i poslechu zahrála kapela Hanačka pod vedením p. Halíře.
Prosinec bývá ve znamení Mikuláše a blížících se Vánoc. Ta letošní Mikulášská nadílka proběhla v sobotu 6.
prosince před budovou obecního úřadu a byla spojena s již tradičním rozsvícením vánočního stromu. Mikuláš
rozdal dětem dárky a celou akci hudebně doprovodil pan M. Planička, za což mu moc děkujeme.
Předposlední akcí kulturní komise v letošním roce byl zájezd do vánoční Prahy.
V průběhu celého roku organizujeme pro občany našich obcí návštěvy představení Moravského divadla
v Olomouci, o která je stále velký zájem. Také nezapomínáme na spoluobčany, kteří slaví v daném roce svá
významná životní jubilea.
Závěrem srdečně zveme všechny občany na Setkání u vánočního stromu, které se uskuteční v pondělí 22.
prosince v 17,00 hod. v Lípách u kapličky a v 18,00 hod. ve Slatinicích před budovou obecního úřadu.
Mnoho úspěchů v nastávajícím roce, hodně štěstí a zdraví Vám přejí
členové kulturní komise

Knihovna Slatinice
Ke dni 30.listopadu 2008 je v naší knihovně zapsáno 88 čtenářů, z toho mládež do 15 roků 38.
Titulů je půjčeno 3867, počet návštěvníků 1017.
Díky výměnným fondům (knihy, které jsou nám zapůjčovány z dotací Olomouckého kraje), máme stále dost
nových titulů. Je s tím sice mnoho práce, protože knihy se musí do určitého data stáhnout od čtenářů a odevzdat,
ale zato máme stále v knihovně novinky.
Na internet chodí hlavně mládež (celkem 250 osob).
Výpůjční doba : středa: 1500 – 1700 hod
sobota 1300 – 1500 hod.
Krásné Vánoce, hodně zdraví a pohody nejen našim návštěvníkům, ale všem občanům Slatinic.

Vlastimila Heckelová, knihovnice

Socha Františka Palackého v lázeňském parku ve Slatinicích
Socha byla nalezena na jaře roku 1988 při výkopových pracích v areálu Lázní Slatinice a.s. při ohradní zdi,
v hloubce asi 150 cm.
Jedná se o postavu vzpřímeného stojícího muže situovanou na podstavci, opírající se o sloupek, s lehce
předsunutou levou nohou a levou rukou, v níž drží knihu. Muž je oděn v dobovém šatě: krátké vestě, fraku jen
do pasu s velkými klopami a vzadu s dlouhými šosy, s vázankou pod krkem. K místu nálezu byli přizváni
pracovníci Krajského ústavu státní památkové péče Olomouc a Agentury ochrany přírody, střediska Olomouc,
kteří konstatovali, že se jedná o sochu Františka Palackého z konce 19. století.
Provedený archivní průzkum umožnil určit autora díla, dobu vzniku i důvod instalace sochy v areálu lázní…..
V letních měsících roku 1898 probíhaly v českých zemích rakousko - uherské monarchie mohutné oslavy 100.
výročí narození českého histografa Františka Palackého. Přípravy oslav probíhaly ve vzrušené atmosféře
zamítnutí národnostního vyrovnání, v době zostřeného boje české buržoazie proti velkoněmeckým tendencím.
Značné rozpory a nejednotný postup ale nedovolil žádnému z vedoucích představitelů české politiky otevřeně
vystoupit s programem radikálního řešení postavení českých zemí v rakousko- uherském soustátí, a tak byly
oslavy využity spíše k prohloubení národnostně-osvětové práce.
Na Moravě, kde mnohá města ovládala německá menšina, byla situace zvlášť složitá. V Olomouci byly oslavy i přes nepřízeň ze strany městské rady - nakonec povoleny na dny 2. a 3. července. V sobotu 2. července 1898 se
konala slavnostní Akademie ve dvoraně Národního domu v Olomouci a následující den byl uspořádán velký
průvod městem do Holice, kde se v pivovarské zahradě konala lidová slavnost. Zde byl také vystaven model
pískovcové sochy F. Palackého, která v konečné podobě byla slavnostně odhalena 11. srpna 1898 na národní
slavnosti konané v anglickém parku před hlavní lázeňskou budovou ve Slatinicích - k příležitosti 100. výročí
narození Palackého. Socha byla zhotovena na základě objednávky majitele lázní MUC. Josefa Malovaného
majitelem sochařské a kamenické dílny na Nové ulici Janem Havláskem, jehož závod patřil k nejstarším českým
podnikům v Olomouci.
Jakým způsobem a kdy se socha dostala na místo nálezu, se nepodařilo zjistit. Nejpravděpodobnějším se jeví
vysvětlení, že se tak stalo před okupací Československa v březnu 1939. Počátkem května 1989 bylo dokončeno
restaurování sochy, které provedli umělečtí kameníci Rudolf Dosoudil a Milan Polian z Olomouce za metodické
spolupráce PhDr. Leoše Mičáka.
Vladimír Opletal, kronikář obce

Víte, že:
… Již 120 roků uplynulo od narození našeho významného rodáka MUDr. Jaroslava Marka, uznávaného
vynikajícího lékaře v oboru interny a tropické medicíny, a také varhanního mistra. Hrával nejen doma, ale i
v zahraničí – v Paříži v katedrále Notre-Dame. V pozdějších letech jsme ho mohli slýchat též v kostele ve
Slatinicích. Zemřel 30. března 1954.
…Uplynulo 10 let od tragické nehody vojenského vrtulníku MI-24, při které dne 10.11. 1998 zahynula
čtyřčlenná posádka příslušníků 331. tygří letky bitevních vrtulníků z Přerova (foto pomníku).

Pozemkové úpravy jako účinný nástroj pro ochranu obcí před povodněmi
V poslední době, mimo jiné také v důsledku opakujících se rozsáhlých povodní například v roce 1997 na
Moravě, 2002 v Čechách, v roce 2004 v naší obci (foto), se stále více dostává do popředí zájmu odborné i laické
veřejnosti otázka retence vody v povodí. Vyrovnanost vodního režimu znamená co největší zadržení srážkové
vody v krajině a její stabilní cirkulaci v hydrologickém cyklu.
Zásahy člověka do krajiny tento cyklus narušují a zejména v uplynulých padesáti letech byly tyto zásahy
takového charakteru, že odvádění vody z půdy i krajiny výrazně urychlily. Dnes je již jasné, že tento trend je
možné zastavit jen postupným obnovováním a budováním systému opatření, které ve svém komplexu odtok
vody z povodí zpomalí či vodu v území zadrží.
Čím dál více se ukazuje, že právě realizace drobných technických opatření v krajině jako jsou zasakovací
průlehy, protierozní meze, revitalizace toků a vodních ploch a v neposlední řadě výstavba poldrů napomáhá
zlepšit vodní režim v krajině. V některých případech není možno ochránit sídlo jiným způsobem než
vybudováním ochranných hrází. I v těchto případech mohou napomoci pozemkové úpravy.
Pozemková úprava
•
•
•
•
•
•
•
•
•

přispěje k ochraně stávajících sídel protipovodňovými hrázemi a zvyšováním průtočných kapacit koryt
potoků a řek,
umožní zadržení vody v území soustavou drobných opatření zejména v horních částech povodí
zprůhlední a vyjasní vlastnické vztahy k pozemkům v obvodu pozemkové úpravy,
přispěje k dohledání doposud nezapsaného obecního majetku a k jeho optimálnímu umístění podle
potřeb obce,
vyčlení ze státní půdy původní církevní majetek,
realizací polních cest v rámci schváleného návrhu pozemkových úprav dojde ke snížení pohybu
zemědělské techniky uvnitř obce, propojení obce s okolními sídly i krajinou a celkovému zvýšení
prostupnosti území,
nově vybudované polní cesty mohou sloužit také jako turistické trasy či cyklotrasy a tím zatraktivní
danou oblast pro turisty a návštěvníky,
realizací protierozních a vodohospodářských opatření lze docílit vyřešení neškodného odvedení
povrchových vod a ochranu území včetně zastavěných částí obce před záplavami,
schválený návrh pozemkových úprav jako závazný podklad pro územní plánovaní zjednoduší a zlevní
zpracování územního plánu obce.

Zastupitelstvo obce Slatinice v letošním roce rozhodlo o zahájení příprav na realizaci komplexních
pozemkových úprav v katastru naší obce. Možná i Vás v nejbližší době navštíví pracovníci obce s žádostí o
podepsání souhlasu s uvedenými úpravami. Prosíme Vás proto o pochopení a vstřícný přístup k těmto změnám,
za což Vám upřímně děkujeme...

Informace o Lázních Slatinice a.s. v roce 2008
V roce 2008 pokračovaly Lázně Slatinice a.s. v započaté rekonstrukci. V lednu byly zkolaudovány nově
zrekonstruované pokoje v lázeňském domě „Mánes I.“ Jedná se o jednolůžkové pokoje kat. A, vyhovující
náročným požadavkům pacientů.
Dále byly zahájeny práce na přestavbě a modernizaci lázeňského domu Mánes II, faktické práce započnou
v prosinci tohoto roku. Z původních dvoulůžkových pokojů bez příslušenství vzniknou nové dvoulůžkové
pokoje s WC a sprchou na pokoji, dojde k výměně stávajících oken za nová, v rámci přestavby bude vyměněn i
letitý výtah za moderní. Pacienti a návštěvníci se mohou v roce 2009 těšit na nový vzhled budov Mánes I a
Mánes II.
V průběhu roku lázně usilovaly o přidělení licence na zřízení odborného léčebného ústavu, tato snaha byla
dosažena a OLÚ pro lázně byl schválen Ministerstvem zdravotnictví.

V březnu následujícího roku bychom měli poprvé přivítat nové pacienty, kteří se zde budou léčit bezprostředně
po náhradách kloubů .
Došlo ke změně vedoucího lékaře v lázních MUDr. Rudolfa Ditmara. Na místo vedoucího lékaře Lázní Slatinice
a.s. bylo vypsáno výběrové řízení, toto řízení doposud probíhá.
Během zimní odstávky se chystá kromě rekonstrukce LD Mánes II i rekonstrukce kuchyňského provozu a
nejnutnější opravy LD Hanačka.
Doufáme, že se plány podaří realizovat i v roce 2009.
Přejeme Vám hezké vánoční svátky a Nový rok
Za Lázně Slatinice Bc. Renáta Švábová

Zpráva o činnosti SDH Slatinice
Mezi naše tradiční akce patří na jaře a na podzim sběr železného šrotu /12.4.08 a 11.10.08/, kterým tak
pomáháme občanům zbavit se nepotřebného železného materiálu a současně tak přispíváme k udržování pořádku
v obci a jejím okolí.
Za velkého povzbuzování občanů i lázeňských hostů jsme 26.dubna postavili slavnostní máj (foto). U jeho
kácení 31.května jsme pro všechny zájemce připravili i pečené makrely, o které byl obrovský zájem.
Dále jsme se 20. dubna účastnili průvodu k žehnání pramenů.
Svoji připravenost a zdatnost jsme si prověřili 10. května na soutěži v požárních disciplínách v obci Třebčín.
Při příležitosti Mezinárodního dne dětí jsme dne 23.května na hřišti SK Slatinice připravili pro děti i dospělé
ukázku hasičské techniky a požárního útoku spojenou se sladkou odměnou pro děti.
Dne 23.7.2008 v obci hořelo. Požár hasil profesionální sbor a náš sbor do ranních hodin prováděl kontrolu
požáru.
23. srpna jsme se účastnili oslav 80 let založení SDH Lípy a 27.10. lampionového průvodu na oslavách vzniku
samostatného československého státu.
V letošním roce se významného životního jubilea dožil náš člen Václav Ambros – 55 let.
Na závěr nám dovolte poděkovat všem členům SDH, sponzorům, našim příznivcům a pracovníkům obce za
spolupráci a popřát všem veselé a klidné Vánoce a v nastávajícím novém roce hodně zdraví a spokojenosti a dále
si Vás dovolujeme pozvat na hasičský bál, který se bude konat v pátek 20. února 2009 v sokolovně ve
Slatinicích. K tanci a poslechu bude hrát hudba Comeback.

členové SDH Slatinice

Sbor dobrovolných hasičů Lípy
Vážení spoluobčané!
Dovolte, abychom Vás co nejsrdečněji pozdravili a prostřednictvím zpravodaje Vám v krátkosti řekli o naší
činnosti v roce 2008. Náš sbor čítá 70 členů z toho 10 dětí.
Každoroční činnost zahajujeme výroční členskou schůzí, na které hodnotíme práci za minulé období a
připravíme nový plán práce na nadcházející rok. V lednu jsme uspořádali tradiční hasičský ples, který se vydařil,
ale mrzela nás nízká účast. Během celého roku se věnujeme údržbě požární techniky a výcviku zásahového
družstva. Své dovednosti si nejlépe prověříme na pohárových soutěžích, kterých jsme se zúčastnili např.
v Ludéřově, Třebčíně, Náměšti na Hané, Biskupicích – kde proběhla soutěž ,,Hanácká sekerka“. Tato soutěž
proběhla v noci a např. jedna z disciplín bylo vyprošťování zraněných osob z havarovaného auta. U této zkoušky
naše družstvo pochválili i profesionální hasiči z Prostějova. Nakonec jsme obsadili 5. místo z 12 zúčastněných
sborů. I z jiných soutěží naši kluci dovezli několik pohárů, což v minulých letech nebývalo zvykem, takže
můžeme být spokojeni s jejich výkony.
Tento rok byl pro náš sbor významný především tím, že jsme oslavili 80 let založení našeho sboru. Tyto oslavy
proběhly 23. srpna, kdy byly zahájeny průvodem přes vesnici s položením věnce u památníku a mší svatou
v kapli (foto). Potom následoval přesun na hřiště, kde oslavy pokračovaly. Proběhla hasičská soutěž za účasti
okolních sborů. Mimo to např. předvedli své umění freestylisté, dále kynologové z Náměště na Hané a ukázku
své dovednosti předvedli profesionálové ze záchranného sboru města Olomouce. Po celé odpoledne hrála k tanci
a poslechu dechová kapela Moravská veselka. Celé oslavy proběhly ve velice přátelské atmosféře a k naší

spokojenosti i za velké účasti spoluobčanů a občanů z okolních vesnic. Tímto bychom ještě všem chtěli
poděkovat, že k nám našli cestu.
Největší důraz klademe na výchovu našich mladých hasičů. V současné době máme 10 dětí, které během celého
roku zdokonalují svoje dovednosti. V dubnu jsme se zúčastnili hry Plamen ve Velkém Újezdě, kde proběhly
štafety 4x60, štafety dvojic a požární útok. Byli jsme i na jiných soutěžích např. v Trusovicích, Šumvaldě, kde se
děti umístily na předních pozicích. S dětmi v květnu každoročně – v rámci soustředění – trávíme 4 dny na
Plumlově.
Během roku se staráme o údržbu dětského hřiště, které bychom chtěli do budoucna za pomoci obecního úřadu
zvelebit. Na podzim jsme provedli sběr železného šrotu.
Na naše starší členy, kteří se dožívají významného životního jubilea nezapomínáme a při této příležitosti je
s kytičkou navštívíme.
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 svou účastí na našich akcích.
Přejeme Vám všem radostné prožití svátků vánočních, mnoho štěstí, zdraví, radosti, spokojenosti, vzájemné
shody a porozumění v novém roce 2009.

Hasiči z Líp

Z činnosti Mysliveckého sdružení Slatinice
Slatinice jsou známy široko daleko svými lázněmi, mnozí o nich hovoří ve spojitosti s krásným fotbalovým
areálem a co je pro nás, členy MS Slatinice velmi příjemné, i s naší činností.
Sdružení hospodaří na 1500 ha pozemků Slatinic, Lutína, Třebčína, Líp a Luběnic a na Malém Kosíři i
severovýchodních svazích Velkého Kosíře. Právo myslivosti tu vykonává 32 stálých členů a dále se na činnosti
tohoto MS podílí 7 čekatelů členství.
Členové sdružení kromě své základní činnosti, kterou je péče a chov zvěře v průběhu celého roku ( zajišťování
krmiva pro zimní přikrmování, opravy a budování krmících zařízení a posedů, tlumení lišek, popř. dalších
škůdců ) zajišťují ve spolupráci s Obecním úřadem Slatinice a Základní školou Slatinice různé místní i okresní
akce, které přispívají k seznámení široké veřejnosti s regionem Slatinic.
Trvalý je kontakt s Okresním mysliveckým spolkem Olomouc, z jehož pověření jsme zabezpečovali řadu akcí
okresního, někdy i republikového významu.
Každý náš myslivecký rok začíná a končí stejně, pravidelným sčítáním zvěře. Před odstřelem spárkaté zvěře
provádíme kontrolní střelby z kulových zbraní, kde musí každý prokázat, jak dokáže se svou zbraní zacházet,
aby nedocházelo k nehodám.
K pravidelným nebo tradičním akcím patří: jarní střelby na asfaltové holuby; výsadby stromků; střelecká soutěž
o pohár předsedy MS ve střelbě na asfaltové holuby, bohatě dotovaná cenami od sponzorů, které se pravidelně
účastní stovka závodníků; tradiční hodová myslivecká zábava s tombolou a mysliveckou kuchyní; hony na
drobnou zvěř a samozřejmě pravidelná schůzová činnost členů.
V letošním roce odpracovali členové sdružení velké množství brigádnických hodin při generální opravě a
rozšíření sociálního zařízení (foto) a výstavbě opěrné zdi za chatou a dále vybudování základů pro venkovní WC
pro střelnici.
S potěšením je možno konstatovat, že se činnost MS setkává se značným zájmem a pochopením veřejnosti,
s pomocí sponzorů, kteří dotují střelecké akce a poskytují vhodná krmiva pro zimní přikrmování zvěře.
Výbor MS s potěšením oceňuje pochopení rodinných příslušníků pro množství volného času, který každý
myslivec musí věnovat péči o dobrý chod a výsledky našeho sdružení.
V současné době můžeme sklízet úspěchy své práce, protože probíhají hony na drobnou zvěř ( zajíc, bažant ).
Pořádání mysliveckých zábav, různých akcí přístupných veřejnosti a možnost účasti na tzv. posledních lečích na
závěr podzimních honů přispívá i k úrovni společenského života v místě a k popularizaci činnosti myslivců.
Jsme hrdí na to, co se nám dosud podařilo a rozhodně chceme ve své činnosti pokračovat stejně dobře jako
v minulých létech.
Výbor MS Slatinice

Český svaz chovatelů drobného zvířectva Slatinice
Náš spolek chovatelů byl ve Slatinicích založen již v roce 1925. Vedení spolku mělo vždy za cíl ukázat a chovat
ušlechtilá zvířata k domácí potřebě. Od založení až do dnešních dní se v naší obci uskutečnilo několik krásných
výstav králíků, drůbeže, holubů a také exotického ptactva.
Spolek chovatelů pracuje do dnešních dnů a jeho členové se mohou pochlubit oceněním jak doma, tak i
v zahraničí. Členská základna má devět členů, počet registrovaných králíků od těchto členů činí úctyhodných
121 kusů. Na celostátní výstavě mladých králíků v Přerově dostalo nejvíce ocenění plemeno Belgického obra
chovatelů Vladimíra Strcoňa a Vladimíra Vrby a jiných plemen Jakuba Formana (foto). Na národní výstavě
v slovenské Nitře získala 1 kolekce od dvou vystavovatelů naší organizace titul Mistr S-Chov. Velkým
úspěchem bylo rovněž získání titulu Mistr Republiky chovatele Vladimíra Vrby v Hustopeči.
Naši chovatelé se zaměřují na čistý chov hospodářského zvířectva – slepic, holubů, králíků a také exotického
ptactva.
Přáním našeho spolku je získat do svých řad mladé chovatele.

Vladimír Strcoň, předseda

Skauti – 8.oddíl Slatinice
Za celý rok jsme toho prožili tolik, že shrnout vše do jednoho článku je nemožné.
Pokusím se tedy stručně přiblížit některé zajímavé akce.
Ačkoliv minulá zima moc sněhu nepřinesla, přece jsme se v lednu zúčastnili závodu na běžkách s názvem
Memoriál Vládi Tylšara, který v Nové Vsi u Rýmařova pořádalo naše 8.středisko Olomouc. Vláďa Tylšar byl
totiž první vůdce našeho skautského střediska. A Jolanka Filipčíková z našeho oddílu obstála v silné konkurenci
a umístila se na třetím místě. Ocenění patří však i dvěma tatínkům a dvěma maminkám, kteří si s námi také
zazávodili v kategorii dospělých. Letošní závod bude 24.1. 2009, tak se těšíme, že účast bude přinejmenším
stejně hojná jako loni. Běžecké lyže i boty nám vždy ochotně zapůjčí ZŠ Těšetice.
V dubnu jsme společně s olomouckými skauty oslavili svátek patrona skautů – svatého Jiří. Na Sv. Kopečku
v Olomouci byla připravena terénní hra, divadlo a skautská mše. Těm nejmenším se ale stejně nejvíc líbil
kolotoč ☺
Zúčastnili jsme se také okresního kola závodu Vlčat a světlušek, které se konalo v Domašově nad Bystřicí. Jedná
se o soutěž 5-7 členných družin mladých skautů od 6 do 11 let. V lesním okruhu se kromě tradičních disciplín
jako je poznávání rostlin a zvířat, vlastivěda nebo zdravověda, vyskytly i úkoly jako psaní sms zprávy na
připraveném mobilním telefonu nebo výroba pomazánky z nachystaných surovin.
Slatiničtí skauti a skautky ze 7.-9.třídy uspořádali Pohádkový les pro mladší děti, které se tak mohly setkat
s vílou, vodníkem, loupežníky, čerty…a po splnění úkolů si na farní zahradě opekli špekáček.
V srpnu jsme se na dva týdny stali indiány z kmene Čerokí a společně s Malým Stromem jsme se učili například
jezdit na kanoích (foto), rozdělat oheň, vařit, vyrábět mýdlo i mastičky, poznávat léčivé rostliny, získávat vodu
ze stromů, šít mokasíny z kůže, batikovat trička, ale hlavně spolupracovat a pomáhat si navzájem. Kapacitu
tábora doplnilo i několik dětí, které přes rok na skautské schůzky nechodí. Celkem nás bylo 30 a vytvořili jsme
jednu velkou indiánskou rodinu.
Od září se opět scházíme každý pátek v 16:00 hod. na slatinické faře. Mladší holky - světlušky od 1.do 5.třídy
vede Markéta Hollá z Lutína. Na schůzky jich chodí 7 ze Slatinic, Luběnic a Lutína, a tvoří tak družinu s názvem
Konvalinky. Na přípravě jejich programu se brzy začnou podílet i mladší skautky: Radka Smičková a Verča
Zárubová jezdí vždy jednu sobotu v měsíci do skautského domu v Olomouci na kurz pro rádce skautských
družin. Míša Franková a Jarča Hrubá se přihlásily na víkendový rádcovský kurz, který pořádá naše středisko.
Míša s Jarčou už dokonce připravují program pro vlčata – pro 10 kluků od 1.do5.třídy ze Slatinic a z Lutína.
A co jsme společně podnikli? V září jsme si prohlédli zoologickou zahradu ve Zlíně – Lešné, viděli jsme plavat
lachtany a pořádně se zapotili v tropickém pavilonu, kde jsme procházeli po dřevěném můstku mezi opicemi,
pod námi se povaloval krokodýl a nad námi skřehotal papoušek...

V říjnu jsme se jeli projet na koních v Černovíře, a pak jsme je pozvali i na drakiádu, kterou jsme pořádali na
slatinickém letišti. I když koně přijeli ze závodů později a tvořila se u nich dlouhá řada, svezly se všechny děti,
které chtěly, některé dokonce několikrát, takže koně odjížděli z drakiády až potmě. A draci? Většinou létali
dobře. I cestující, kteří jeli kolem vlakem, nám mávali a pozorovali oblohu posetou draky. Ocenili jsme velmi
originální nápad ušitého draka. Těšíme se, že se setkáme i příští rok zejména s těmi, kteří nelitují času stráveného
s dětmi při výrobě draků.
V listopadu jsme strávili víkend v dřevěném srubu v lese poblíž Zábřehu. Malí skauti a skautky (6-10let) tam
zakusili, jak se žilo dřív – bez elektřiny, se vzdálenou kadibudkou a se studánkou na druhém konci louky.
Nikomu se však nechtělo z chaty odjíždět. Na krásný výhled od Hoštejnského hradu, na ranní kapky rosy v trávě,
na společné smažení langošů, na romantickou procházku s vlastnoručně vyrobenými lampionky či na večerní
čtení pod petrolejkou, kdy v kamnech příjemně praská dřevo, se jen tak lehce nezapomíná.
Členství v partě dětí je klíčovou pro budování a udržování přátelských vztahů mezi dětmi a později v dospělém
životě na pracovišti i jinde. A když je tou partou skautský oddíl, může dítěti předat i morální hodnoty a
nabídnout kvalitní zážitky, ze kterých lze později čerpat. Starším dětem může nabídnout stabilní zázemí a
neustálý rozvoj osobnosti v rámci různých kurzů, tuzemských i zahraničních pobytů a akcí pro lidi všeho věku.
Děkujeme proto všem, kteří nás podporují!
Věra Burešová, vůdkyně 8. oddílu Slatinice

Ze sportu…
Již tradičně patří závěr každých zpráv sportu – v našem případě sportovnímu klubu..
Nejvíce našich členů se věnuje fotbalu. Pod hlavičkou SK Slatinice působí oddíly benjamínků, mladších žáků,
starších žáků, dorostu a mužů. Gymnastice se věnují dívky, chlapci a rodiče s dětmi a tenisem se již druhým
rokem baví několik mladších žáků a žákyň. Ve funkci trenérů působí většinou rodiče sportujících dětí. Tito
trenéři byli řádně proškoleni a většinou jsou absolventy odborných trenérských kurzů.
Největší radost máme z našich odchovanců, kteří prošli jednotlivými věkovými kategoriemi a po skončení
aktivní činnosti, už jako otcové, zůstali klubu věrní a působí dál jako trenéři mládeže. Uvedený systém je dle
našeho názoru základním principem fungování menších, venkovských oddílů. Nehodláme a z finančních důvodů
ani nemůžeme jít pouze cestou cizích profesionálních trenérů či hráčů. Jako příklad můžeme uvést současného
trenéra mužů – P.Bilíka, který v klubu působí od žáků a jako aktivní hráč nevynechal žádnou věkovou kategorii.
Zkušenosti s trénováním začal sbírat u těch nejmenších, postupně získal trenérské licence C, B a nyní se chystá
na studium licence A.
Jak již jsme avizovali v minulých zpravodajích, hlavně z důvodu ochrany před vandalstvím, přikročíme v příštím
roce k první fázi oplocování sportovního areálu. V rámci budování hřiště na plážový volejbal, na které se nám
podařilo získat prostředky z programu EU Leader, vybudujeme i oplocení ve východní části areálu (podél silnice
ve směru od ČOV). Chtěli bychom pokračovat i ve výsadbě zeleně. Jen v letošním roce jsme zasadili až 50
stromků, většinou jehličnanů.
Samozřejmostí je i pravidelná údržba rozsáhlého areálu včetně nejbližšího okolí, na kterou dostáváme příspěvek
od obce. Tento příspěvek však nepokrývá ani pětinu našeho rozpočtu, proto se musíme snažit získávat
prostředky i jinými způsoby než jen čekat na štědrost obecní pokladny… Jen pro zajímavost – údržba travnatých
ploch si ročně vyžádá bezmála 300 tisíc Kč.
Ale zpět ke slíbenému sportu. Začneme již tradičně u tenisu. Tenisový rok jsme začali stejně jako loni
– prací… Přistoupili jsme k dlouho odkládané kompletní výměně antuky, tzn. že jsme ručně vyvezli skoro 25
m3 starého povrchu (zvětralé antuky a škváry), který byl nahrazen kvalitní novou antukou. Z tohoto důvodu se
tenisový start mírně zpozdil, a proto jsme také ponechali ceny za pronájem kurtů v původní výši, což se v příštím
roce změní a dojde k nepatrnému navýšení sazeb.
V letošním roce se podařilo uskutečnit všechny plánované turnaje a opět jsme přidali i jeden navíc. V prvním
z turnajů tradičně soupeří smíšené páry, kdy muži hrají svou slabší rukou. V letošním roce se po poctivé
celoroční přípravě svého prvního zaslouženého vítězství dočkali manželé Valsovi. V turnaji jednotlivců letos
jasně dominoval host z Prostějova – R. Kraváček a v turnaji žen obhájila vítězství Lenka Blažková (foto).
V dalším z turnajů (oficiálním mistrovství Mikroregionu Kosířsko dvojic mužů) opět dominovali domácí
dvojice, když obsadily první (R. Kvapil a J.Michalčík) a třetí místo (P.Valsa, P.Šolc). V turnaji dvojic žen se po
urputných bojích opět prosadila dvojice ve složení Jana Jandová a Eva Kraváčková. Premiéru si v letošním roce
odbyl turnaj dívek v minitenisu, ve kterém zvítězila J. Filipčíková před T.Šolcovou.
Zájemci o tenis a sezónní pronájmy kurtů se v příštím roce opět mohou přihlásit v kanceláři OÚ Slatinice.

A nyní již k fotbalu. Největší úspěchy jsme tradičně zaznamenali v žákovských kategoriích. Radost nám dělají
benjamínci, kteří pod vedením trenérské trojice: M. Ryšavý, P. Valsa a P. Křeček dokazují, že je fotbal nejen
náramně baví, ale že se při kvalitních trénincích mohou rychle zdokonalovat. Mladší žáky v letošním roce
trénuje nová trenérská trojice ve složení: L. Jahn, R. Garzina a L.Pospíšil, která pokračuje v poctivé práci svých
předchůdců a po podzimní části soutěže se svým družstvem s přehledem vedou tabulku (foto – mistři). Také
starší žáci pravidelně obsazují přední místa ve své soutěži. Trenéři P. Strnad, I. Čep a O. Látal obsadili se svým
týmem po podzimu pěkné druhé místo. Dorost se pod vedením trenéra M.Zapletala tradičně pohybuje ve středu
tabulky, když se potýká především s nedostatkem hráčů.
Mužům se pod vedením trenéra P. Stejskala nakonec podařilo v jarní části soutěže „zachránit“ a udrželi tak pro
náš klub kvalitní soutěž (na krajské úrovni). V letošním ročníku došlo ke změně na postu trenéra, který obsadil
již zmíněný odchovanec P.Bilík. Další změnou bylo nečekané nasazení našeho družstva do skupiny „A“ (tzv.
severní), což v praxi znamená nepříjemné celodenní výlety do Jeseníků (např. Vidnava, Česká Ves atd.). Touto
nepříjemnou skutečností se náš tým však nenechal odradit a po slibných podzimních výkonech nám v polovině
soutěže patří lichotivá čtvrtá příčka tabulky. Mezi nejvýraznější posily našeho družstva patřili Tomáš Pavlinský a
David Rojka, kteří u nás hostovali z Nových Sadů a Sigmy Olomouc. Naopak značným oslabením bylo zranění 2
hráčů ze základního kádru mužstva – Radka Prucka a Josefa Mikmeka, kteří museli celý fotbalový podzim ze
zdravotních důvodů vynechat. Nedočkavé příznivce kopané můžeme již nyní pozvat na druhý ročník zimního
turnaje, který opět pořádá 1.HFK Olomouc i za naší účasti. Tento turnaj startuje již v polovině ledna příštího
roku.
Stále se nám také daří udržovat kvalitu našeho hřiště a i díky tomu pokračujeme v úspěšné spolupráci s ligovými
týmy Sigmou Olomouc a 1.HFK Olomouc a to ve formě soustředění či pořádání atraktivních přátelských
utkání.
Již tradičně jsme návštěvníkům našeho areálu umožnili shlédnout kromě kopané i další, netradiční sporty.
V červnu a v září proběhly dva mezinárodní turnaje ve fresbee a premiéru si díky červnovému turnaji odbyl i
další netradiční sport - paintball.
V minulém roce došlo k dlouho očekávanému převodu sokolovny na obec a letos se ukázalo, jak byl tento krok
důležitý, neboť se nám po letech marné snahy podařilo konečně dosáhnout na tolik potřebné dotační prostředky.
V příštím roce se tak můžeme těšit na důstojné pokračování poctivé a obětavé práce našich předchůdců, kteří
kdysi sokolovnu s nadšením stavěli. Díky dotaci z fondů EU by se stávající sokolovna včetně přilehlého hřiště
měla během jednoho roku změnit v moderní kulturně-sportovní centrum, které by mělo sloužit nejen školní
mládeži, ale i široké veřejnosti. Tímto dílčím úspěchem se však nehodláme uspokojit a již nyní připravujeme
společně s vedením obce plány na vybudování moderního lanového centra a především na vybudování nové
haly pro míčové sporty.
Z uvedených aktivit obce máme obrovskou radost a upřímně všem aktivním zastupitelům obce děkujeme. Jsme
přesvědčeni, že se nejen jim investice do sportu a zdravého životního stylu v budoucnu mnohonásobně vrátí.
Na závěr děkuji všem sportovcům za vzornou reprezentaci klubu a obce. Trenérům, vedoucím a dalším členům
SK děkuji za obětavou práci a všem jejich partnerům a partnerkám za trpělivost. V neposlední řadě patří naše
upřímné poděkování všem sponzorům a fanouškům za trvalou přízeň.
Přeji všem pohodové vánoce a v příštím roce pevné zdraví a hodně nejen sportovních úspěchů. Těším se na
setkání při sportovních a kulturních akcích v roce 2009 (Sportovní ples 31.1. a Šibřinky 7.3.2009). Současně
upozorňuji, že jubilejní – 30.ročník Zimního běhu přes Kosíř se koná již 3.1.2009 se startem v 11.00 hod. z
areálu SK Slatinice.

Za SK Slatinice – Petr Šolc

