Vážení spoluobčané,
ani v letošním roce jsme nezapomněli na vydání již tradičního Zpravodaje obcí Slatinice a Lípy a rádi bychom využili
této jedinečné příležitosti k informování všech občanů o aktuálním dění v obci.
Uplynulý rok (zvláště jeho úvod) se nesl ve znamení zásadních změn ve vedení obce. Nejviditelnější změnou byla
bezpochyby výměna starosty p. Jiřího Ambrose a s tím spojená změna ve složení rady obce. Tento důležitý orgán obce
nyní pracuje ve složení:
- František Žouželka – starosta
- Jaroslav Šolc – 1.místostarosta
- Lubomír Vymazal – 2.místostarosta
- Pavel Strouhal
- Jarmila Střídová
A proč k tomuto zásahu došlo? Důvodů bylo hned několik, z těch závažnějších bychom mohli jmenovat např.:
nekoncepčnost rozvoje obce (neřešila se budoucnost MŠ, ZŠ v návaznosti na dotace z EU), nerozhodnost a nedbalý
přístup k zásadní investiční akci – kanalizace Lípy (nepodařilo se zajistit fin. prostředky na zahájení akce), v rozpočtu
na rok 2007 se nepočítalo s prostředky na přípravu studií a projektů pro dotační akce z EU (připravenost projektů a
žádostí v tomto období je pro budoucí rozvoj obce rozhodující), špatné hospodaření s obecními prostředky
(nehospodárný provoz v dnešní době již nepotřebné techniky – Tatra, Poclein, neprůhledná evidence PHM, nebyla
určena osoba mající hmotnou odpovědnost za materiál vysokých hodnot), předražené a nekoncepční akce (řešení kalové
koncovky pomocí kontejnerů, stěhování Ing. Mišáka, atd.), minimální využití existujících dotačních titulů (v obou
obcích již mohly být proinvestovány desítky milionů dotačních prostředků), paušální platby externím
spolupracovníkům obce ve stovkách tisících korun bez doložení výkazů práce a platných smluv!
Hlavním cílem nového vedení obce bylo od samého počátku zefektivnit chod obce. Proto došlo ke zúžení technické
skupiny z původních 6ti pracovníků na 3 a k postupnému prodeji starých, již značně nehospodárných strojů. Finanční
efekt z tohoto kroku bude citelný zřejmě až v příštím roce, neboť značná část financí byla využita na výplatu
odstupného končícím pracovníkům.
I přes tyto nemalé náklady se díky zmiňovaným úsporným opatřením podařilo zahájit přípravu žádostí o dotace ze
strukturálních fondů EU. Současně jsme zajistili dotační prostředky na roky slibovanou investiční akci - budování
kanalizace v Lípách. Dne 30.3. byla podána žádost o poskytnutí účelové dotace na 1. etapu budování této kanalizace
(ulice podél potoka a spojovací ulice mezi Lípami a Třebčínem). Podařilo se získat cca 4 mil. dotačních prostředků, což
je 80% z celkových nákladů. Dvacet procent - 1 milion Kč musíme uhradit z obecního rozpočtu a je velmi
pravděpodobné, že se to podaří díky úsporám ještě v letošním roce! Samotnou realizaci prováděla firma VK AQUA,
vítěz řádného výběrového řízení na dodavatele akce. Práce byly zahájeny zhruba v polovině roku a v souladu se
smluvními podmínkami byly na konci listopadu zdárně dokončeny. I když dotace nemohou být využity na budování
domovních přípojek, je potěšitelné, že se ve spolupráci obce, dodavatele a samotných majitelů RD podařilo průběžně
napojit naprostou většinu dotčených nemovitostí. Za tímto účelem schválilo zastupitelstvo obce 300 tisícovou obecní
výpomoc občanům Líp na část výkopových prácí spojených s budováním kanalizačních přípojek v rámci 1.etapy. Je
potěšitelné, že se rýsují finanční prostředky i na druhou etapu včetně finální rekonstrukce hlavní silnice a chodníků.
Tato akce je ve srovnání s původním plánem (kdy celkové náklady na obě etapy měly dosáhnout 25 milionů) přímo
hmatatelným důkazem, že nastolená cesta nového vedení obce je správná a pro naše obce velmi přínosná!
Poděkování za zdárný průběh této klíčové akce patří bezpochyby pracovníkům dodavatelské firmy VK Aqua, všem
pracovníkům obce, projektantům, stavebnímu dozoru, předsedovi stavební komise při OÚ Slatinice a v neposlední řadě
i samotným občanům za aktivní přístup a trpělivost.
Ve spolupráci s firmou Horstav se konečně podařilo rozhýbat léta avizovanou výstavbu několika desítek RD v lokalitě
„U stadionu“. V příštím roce se snad konečně přejde od jednacích stolů k činům a do původně nehezké lokality, které
vévodil areál bývalého ZD, se konečně „zakousnou“ stavební stroje…
Z výše uvedených plánů a skutečností jasně vyplývá, na jaké cíle se nejen v příštím roce musíme zaměřit. Je to
především zmiňované dokončení 2. etapy kanalizace v Lípách a tak lákavá možnost využití nabízených dotací z EU.
A jaké projekty se připravují?
Zastupitelstvo již schválilo studie na rekonstrukci a přístavbu MŠ, ZŠ a sokolovny, které byly sloučeny v jeden velký
projekt „Školská zařízení a veřejná prostranství v obci Slatinice“, na který se ve spolupráci s firmou BM asistent
připravuje žádost o dotaci ze strukturálních fondů EU v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava.
Tento projekt řeší dobudování a komplexní rekonstrukci MŠ včetně výstavby prostorné jídelny i pro žáky ZŠ, uvolněné
prostory v ZŠ budou využity pro nové učebny a družinu, celý objekt projde modernizací a fasádě bude navrácen
původní vzhled obecné školy. O potřebnosti rekonstrukce sokolovny již toho bylo napsáno mnoho. Snad se konečně
přejde od slov k činům…
V rámci strukturálních fondů EU se připravují i žádosti do Operačního programu Životní prostředí. Do tohoto programu
se dlouhodobě připravují projekty na vybudování druhého rybníku včetně revitalizace území ve východní části obce (tj.
propojení obou rybníků a lesoparku stezkami, které budou moci využívat všichni občané ke sportu a relaxaci (včetně
příznivců cyklistiky a kolečkových bruslí).

Ve spolupráci s dalšími obcemi Regionu Haná se nezapomíná ani na budování cyklostezek. Dlouhodobě se připravuje
realizace protipovodňových opatření v rámci připravovaných komplexních pozemkových úprav v souladu s platným
územním plánem a územním systémem ekologické stability. Do tohoto programu patří i zakládání a obnova krajinných
prvků což zahrnuje výsadbu a obnovu remízů, alejí a větrolamů (výsadba těchto prvků podél polních cest, na veřejných
prostranstvích v intravilánu obce a na dalších obecních pozemcích v souladu s platným územním plánem).
Nezapomíná se např. ani na „Zabezpečení péče o válečné hroby“ a opravu místního kostela s farou prostřednictvím
dotací ze státního rozpočtu.
Tento výčet není samozřejmě kompletní, vždy je nutné být připraven a pružně reagovat na vyhlášené dotační tituly.
Na závěr mi dovolte popřát všem občanům příjemné a klidné prožití vánočních svátků a v novém roce pevné zdraví,
mnoho štěstí a osobní spokojenosti.
za Radu obce Slatinice: František Žouželka – starosta
Z činnosti technické skupiny OÚ
Vážení spoluobčané,
nedílnou součástí zpravodaje bývá pravidelné hodnocení činnosti technické skupiny skryté většinou pod název
„výstavba v obci“. Jinak tomu nebude ani v letošním roce.
Jarní změny ve vedení obce se nevyhnuly ani činnosti technické skupiny. Ta byla z ekonomických důvodů radikálně
zúžena, kdy z původních 6ti pracovníků zůstali pouze 3. S odstupujícími pracovníky – p. Slezákem, p. Szeszickým a p.
Medříkem byl řádně ukončen pracovní poměr včetně proplacení 5ti měsíčního odstupného. Těmto pracovníkům patří
upřímné poděkování za jejich dlouholetou činnost pro naši obec. Součástí uvedených změn byl i prodej části zastaralé
obecní techniky, jejíž provoz byl již značně neekonomický.
A co se tedy podařilo za uplynulé období v obci realizovat?
Jelikož letošní zima byla rekordně teplá a oproti loňské zimě značně ubylo práce spojené se zimní údržbou, mohli jsme
se věnovat převážně údržbě strojů a veřejných prostranství. Úklid listí a údržba travnatých ploch probíhala dokonce
ještě v lednu a to i na místech, na která se dříve zapomínalo. Současně se prováděl průřez a odstranění starých dřevin.
Na základě četných stížností občanů z Líp bylo hned v úvodu jarního období zahájeno předlažďování části chodníků
v Lípách, na které přímo navazoval tradiční předhodový úklid obce Lípy. Hlavní akcí v místní části Líby bylo
bezpochyby budování 1.etapy kanalizace, o kterém jste se dočetli na jiném místě zpravodaje.
Ve Slatinicích proběhla úprava plochy po odstranění seníku – posledního z objektů bývalého ZD Senice (dnes již
v těsném sousedství roste první z plánovaných rod. domů). Pokračovala i pravidelná údržba zelených ploch, která díky
mírné zimě v podstatě ani nebyla přerušena. Úspěšně dokončena byla i bezmála půlmilionová dotační akce z programu
EU Leader + („Vybudování turistického centra v památkově chráněném objektu bývalého Lichtenštejnského statku
včetně instalace informačního systému v obci Slatinice“). Nad rámec dotačních prostředků, za vydatné pomoci
zednického mistra p. Dřevojánka ve spolupráci s p. S. Fialou, byla v rámci této akce vybudována zídka, která citlivě
navazuje na památkově chráněný objekt OÚ. Do této zdi byla zakomponována nová úřední deska, do vydlážděného
prostoru před ní byl umístěn stojan na kola a ke schodům osazeno zábradlí.
Již úctyhodných 30 roků trvá úspěšná spolupráce naší obce s opravdovým odborníkem - dlaždickým mistrem p.
Miroslavem Komárkem, díky kterému byly postupně předlažďovány nejen chodníky v Lípách, ale i jednotlivé ulice ve
Slatinicích (před prodejnami Agri a Leny, v okolí mysl. chaty „U Lumpíka“, v okolí ZŠ a hřbitova, schody u sokolovny
a vjezd do dvora OÚ). Na základě žádostí občanů se postupně dostalo i na několik vjezdů k RD. Zde je nutné upozornit
na již dříve schválené podmínky, kdy se vlastník RD podílí na úhradě 50% skutečných nákladů spojených
s rekonstrukcí vjezdů.
Za velkého přispění místních „seniorů“ p. Čepa, p. Žemly, p. M. Fialy a p. Juřeny, byla provedena demolice
zchátralého obecního objektu - bývalé dílny p.Valouška.
Opět byla kompletně obnovena květinová výzdoba veřejného prostranství a již tradičně probíhal úklid příkopů u
chodníku do obce Lípy a předhodový, generální úklid ve Slatinicích.
Řádné údržby se dočkalo i pietní místo u pomníku letců, kde byl umístěn nový dřevěný kříž, který vyrobil slatinický
občan p. L. Reif, za což mu patří naše poděkování.
Před zahájením školního roku byly realizovány práce v okolí školy dle požadavků vedení ZŠ a ve spolupráci
s brigádníky z řad členů sportovního klubu opakovaně proběhl generální úklid sadu za sokolovnou včetně školního
hřiště a nejbližšího okolí.
Během podzimního období se podařilo realizovat komplexní úpravu prostranství za hřbitovem, které bylo po neblahých
zkušenostech z minulosti oploceno a byly tam umístěny nádoby na tříděný odpad.
Na základě opakovaných žádostí občanů proběhlo odstranění přerostlých jehličnatých stromů, které našly uplatnění i
po jejich skácení - jako vánoční stromky.

Ve spolupráci s novým provozovatelem vodohospodářských zařízení – firmou Arko Technology se likvidace dočkala i
kalová pole, pomocí kterých se provizorně řešil chybějící koncový stupeň místní ČOV. Toto řešení označila firma Arko
Tech. za zcela nevhodné a především zbytečné. Jak jistě všichni víte, tato firma se v řádném výběrovém řízení stala
novým provozovatelem vodohospodářských zařízení obce. Tento krok byl i vzhledem ke stále přísnější legislativě ve
vodním hospodářství zcela nevyhnutelný. Několik úspěšně zvládnutých havarijních situací na vodovodním řadu
v závěru roku nám jen potvrdilo správnost a účelnost tohoto řešení. Na rámec uzavřených smluv nám vedení firmy
Arko Technology přislíbilo pomoc s obnovou a modernizací vodohosp. zařízení obce (kalová koncovka ČOV, posílení
vodního zdroje atd.). Je potěšitelné, že nezůstalo jen u slibů a první projekty se již připravují…
Na závěr děkuji všem spoluobčanům, kteří jen nečekají až jim někdo zajistí úklid a úpravu nejbližšího okolí jejich
domu, ale sami pravidelně sekají trávu, vysazují květiny a i jiným způsobem zkrášlují okolí svých příbytků a dokazují
tak, že jsou pravými patrioty a není jim lhostejná úprava prostředí, ve kterém žijí.
Přeji Vám pohodové vánoční svátky, hodně zdraví a štěstí.

Jaroslav Šolc, ved. tech. skupiny OÚ Slatinice

Z roční evidence obyvatel
V roce 2007 jsme zaznamenali narození těchto dětí:
Slatinice
Prosinec 2006
Leden 2007
Únor 2007
Březen 2007
Květen 2007
Červen 2007
Červenec 2007
Srpen 2007
Listopad 2007

Holubík Patrik
Čepičková Kamila
Glos Tom
Boďová Nikola
Řezníček Lukáš
Ryšavá Nicol
Janík Adam
Bilíková Barbora
Haderková Nela
Andrýsková Denisa
Sedláčková Eliška

Lípy
Únor 2007
Květen 2007
Srpen 2007

Máté Jakub
Navrátil Prokop
Trunečková Eliška

Všem narozeným dětem přejeme život plný radosti a sluníčka.

V průběhu letošního roku nás navždy opustili tito spoluobčané:

Zapletalová Eva
Frank Ladislav
Bláha Antonín
Andrýsková Bohumila
Smékal Břetislav
Minář Gabriel
Dolinek Jan

Slatinice
Slatinice
Slatinice
Slatinice
Lípy
Lípy
Slatinice

64 let
66 let
72 let
57 let
60 let
69 let
85 let

Koldas Oldřich
Konečná Anežka
Kubíčková Marie
Svoboda Vladimír
Přikrylová Ludmila
Čadílek František
Ulšmídová Margita

Slatinice
Slatinice
Slatinice
Lípy
Slatinice
Slatinice
Slatinice

90 let
86 let
87 let
64 let
70 let
79 let
57 let

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
Ke dni 30. listopadu 2007 je v registru obcí Slatinice a Lípy 1488 trvale hlášených obyvatel 362 osob v Lípách, 1126 osob ve Slatinicích.
Zajímavostí je, že v obci Lípy je stejný počet žen i mužů – 181 a 181.
Ve Slatinicích převládají muži, kterých je o 64 více než žen. (Muži 595, ženy 531).
Úctyhodných 100 let v letošním roce oslavil nejstarší občan naší obce - p. František Spurný z Líp. Své první
narozeniny měl za vlády císaře Františka Josefa I., desáté za císaře Karla I., dvacáté za T. G. Masaryka, třicáté za E.
Beneše, třicátépáté za E. Háchy, čtyřicátépáté za K. Gottwalda, padesáté za A. Zápotockého, šedesátépáté za L.
Svobody, sedmdesátépáté za G. Husáka, devadesáté za V. Havla a sté za V. Klause!
Tímto se připojujeme ke gratulaci a přejeme hlavně pevné zdraví!
Zamyšlení faráře
Vážení občané,
jistě není pro nikoho z Vás novinkou, že se již dva roky opravuje kostel Nanebevzetí Panny Marie, dominanta Vaší
obce. Tato jednak naléhavá, ale rovněž i finančně velmi náročná oprava, byla původně rozvržena do tří etap. Je však
možné, že právě vzhledem k finanční náročnosti bude prodloužena na více než předpokládané 3 roky. Dokončení
opravy střechy a věže tohoto farního kostela totiž vyžaduje nejméně ještě 3,5 mil. – 4 mil. Kč. Není to číslo
nedosažitelné, ale není také dosažitelné ihned. Celkový rozpočet činil 6,5 mil. Kč; z toho v roce 2006 byly uhrazeny
faktury (za výměnu vazebních trámů a krytiny nad presbytářem) v hodnotě 1 447 571,- Kč. V tomto roce pak – za
opravu krovu, části střechy i klempířských prvků lodi a sanktusníku kostela – v celkové hodnotě 1 508 472,- Kč.
Každý rok jsou práce před zimou přerušeny, stavba zajištěna a také každý rok se obrací duchovní správce farnosti na
štědré dárce – na Vás, vážení spoluobčané – abyste pomohli svými dary dokončit opravy vnější části kostela, který, ať
si to přiznáme nebo ne, všichni potřebujeme. Někdy nám nepřijde na mysl všeobecně kulturní význam kostelů, dočasně
nevnímáme potřebu svatyně, ale přesto nemůžeme utajit velikost a krásu domu, kde pokolení před námi již prosilo a
pokolení po nás bude prosit o Boží milosrdenství pro sebe i své bližní.
Z přiloženého snímku kostela je patrné, co je již hotovo a co se musí ještě dodělat. Jistě budu žádat všechny instituce
okresu, kraje a ministerstva o jakoukoliv další pomoc. Tato však vždy bývá podmíněna nejméně třetinovou účastí
z místních sbírek. Proto prosím i o Vaši finanční pomoc, aby se co nejdříve Váš kostel, který Vám mohou mnozí
závidět, již ukázal v plné kráse.
Přeji Vám všem radost z vánočních svátků, nemocným uzdravení a do nového roku 2008 radostnou důvěru v Boží lásku
a Jeho požehnání, abychom se měli všichni navzájem rádi jako děti Boží.

Za Římskokatolickou farnost Slatinice: P. Jan Kulíšek, duchovní správce

Základní škola informuje
Blíží se konec roku, školou zní stále častěji koledy, které žáci nacvičují k tradičnímu zpívání u vánočního stromu a tím
pádem nastává čas bilancování a ohlédnutí za uplynulým rokem.
V letošním roce žádné změny co se týká personálního obsazení školy nenastaly, pouze žáci 1. a 6.ročníku se začali od
1.září vzdělávat podle školního vzdělávacího programu, který jsme nazvali „Od hraní k vědění“. Náš školní vzdělávací
program je koncipován tak, aby na úrovni školy vytvářel co nejlepší předpoklady pro postupné osvojování klíčových
kompetencí, které stanovuje rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání.
Naši školu navštěvuje v současné době 141 žáků, z toho 71 hochů a 69 dívek.
Ve škole je 13 pedagogických pracovníků, 2 správní zaměstnanci a 3 pracovnice školní jídelny. Součástí školy je i
školní družina, kterou navštěvuje 30 dětí.
V červnu 2007 ukončilo povinnou školní docházku 22 žáků naší školy. Všichni vycházející žáci byli přijati hned
v 1.kole na zvolené typy středních škol, což je důkazem dobré práce jednotlivých vyučujících i výchovné poradkyně. V
letošním školním roce se uskuteční 1. kolo přijímacích zkoušek na střední školy v pondělí 21. 4. 2008 a doufám, že

letošní deváťáci neporuší naši již čtyřletou tradici, úspěšně zvládnou přijímací zkoušky a budou všichni přijati hned
v 1.kole.V současné době byli rodiče i žáci seznámeni s možnostmi studia na různých typech středních škol a žáci 8.a
9.ročníku navštívili jako každoročně prezentační výstavu učebních a studijních oborů pro školní rok 2008/2009
Scholaris 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 Astronomické olympiádě, ve které žák 6.ročníku Vojtěch Burget obsadil v celostátním kole
fantastické 7.místo a jeho starší bratr Jan, žák 9.ročníku, skončil ve starší kategorii na pěkném 21.místě. Po dlouhé době
se podařilo uspět i v okresním kole Olympiády v českém jazyce, kde Ivana Coufalová obsadila 4.místo. Nesmím
zapomenout na Okresní přebor škol v šachu - 4.místo, Kinderiádu ( Ondřej Valsa – 3.místo), účast v okresním kole
Konverzace v anglickém jazyce a Dějepisné olympiády.
V letošním roce se téměř všichni učitelé zapojili do vedení zájmových útvarů. Na naší škole pracují tyto zájmové
kroužky: Malá Hanačka, dramatický kroužek, výtvarný kroužek, sborový zpěv, keramické kroužky, hra na kytaru,
aerobik, šachový kroužek, sportovní kroužek, kroužek anglického jazyka, kroužek ruského jazyka, cvičení
z matematiky, cvičení z českého jazyka a kroužky reedukace. Dále žáci mohou navštěvovat nepovinný předmět
Náboženství.
Žáci se zúčastňují výchovných koncertů a divadelních představení v Olomouci i ve Slatinicích, jsou pro ně
organizovány různé vzdělávací exkurze a výlety. Nesmím zapomenout na další akce školy. které jsou součástí výuky a
to plavecký výcvik základní i zdokonalovací pro žáky 2. až 4.ročníku, žáci 1. až 4.ročníku se opět zúčastní loni velmi
kladně hodnocené „školy v přírodě“ a doufám, že se letos uskuteční lyžařské kurzy, které jsme minulou zimu byli
nuceni zrušit pro nedostatek sněhu. Sedmáci a osmáci by měli vyrazit hned 6.ledna do Beskyd a mladší žáci by si měli
jezdit zalyžovat do Hluboček.
Z dalších akcí školy bych chtěla připomenout: 26.září – Den evropských jazyků, 31.října – Halloween, 5.prosince –
Mikuláš, v prosinci výstava adventních věnců a keramických výrobků, v únoru karneval, 30.dubna – Pálení čarodějnic,
1.května – šachový turnaj pro děti a mládež v sokolovně, kterého se letos zúčastnila řada špičkových hráčů, 30.května –
Dětský den, … V současné době finišuje nácvik divadelního představení, které by žáci školy v lednu měli odehrát pro
veřejnost. Snažíme se také naše žáky postupně zapojovat i do života naší vesnice, takže na většině akcí pořádaných
v obci se aktivně podílí i naše škola.
Postupně se snažíme zlepšovat i vybavení tříd a školních budov. Na začátku letošního školního roku čekaly na žáky
2.stupně odborné učebny a interaktivní tabule s dataprojektorem, internet instalovaný do všech tříd, nové školní lavice
ve všech třídách, opravené osvětlení na chodbách 1.stupně a během října i skříňky v šatnách. Při této příležitosti bych
chtěla poděkovat Obecnímu úřadu ve Slatinicích, který nám v letošní prázdniny poskytl mimořádnou dotaci na nákup
nových školních lavic a pracovníci Obecního úřadu nám celé hlavní prázdniny pomáhali při drobných opravách ve
školních budovách.
Na závěr bych chtěla popřát všem v novém roce hlavně hodně zdraví a pohody, rodičům pevné nervy s výchovou jejich
potomků a poděkovat našim sponzorům, rodičům a dalším spoluobčanům za spolupráci.

Zuzana Kolašínová – ředitelka

Jak na odpady?
Pálení odpadu v domácnostech
Dle statistik jsou domácnosti ve znečišťování ovzduší na 2.místě (hned za automobily). Domácí kotelny přispívají stále
více k riziku vzniku rakoviny a srdečních či dýchacích onemocnění. Leckde na venkově je čistota ovzduší v zimním
období stejná nebo i horší než v průmyslových oblastech. Domácí kamna, krby a kotle nelze vybavit drahou technologií
pro dokonalé hoření a čištění spalin, a tak záleží na každém z nás, kolik jedů vypustíme do vzduchu.
Čím škodí pálení odpadů?
Při pálení odpadů vzniká mnoho toxických látek. Dioxiny a furany jsou nejen rakovinotvorné, ale poškozují také
hormonální a imunitní systém a ovlivňují nervovou soustavu. V místnostech, kde se topí, byly naměřeny jejich vyšší
koncentrace. V důsledku nedokonalého spalování vznikají polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH), jejichž vliv lze
nejlépe připodobnit vlivu kouření cigaret. Formaldehyd je rakovinotvorný a spolu s ostatními aldehydy a kyselinou
chlorovodíkovou dráždí oči a plíce. Benzen je látka rakovinotvorná. Styren je karcinogenní, jeho vlivem dochází při
vysokých hladinách k poškození očí a sliznice, dlouhodobé působení ovlivňuje nervový systém a je příčinou bolestí
hlavy, únavy, slabosti a deprese. Množství škodlivých látek se odvíjí od toho, co spalujete (viz dále). Při spalování
vzniká také zápach obtěžující Vás i Vaše sousedy.

Koho pálením odpadů nejvíce poškodíte?
Nejen sami sebe a své děti, ale také své nejbližší okolí. Na jedy ve vzduchu jsou citlivější děti, těhotné ženy, starší
osoby a lidé trpící astmatickým či jiným respiračním onemocněním. Mějme k nim ohled.
Věcí, které do Vašeho kotle nepatří, je mnoho. Zaměřme se na ty, které se tam ocitají nejčastěji:
o

o

o
o

o
o
o

Plasty - pálením PVC vzniká velké množství dioxinů, tím více čím je obsah PVC v odpadu vyšší. Použití PVC
je nutno omezovat, výrobky z PVC je nejlépe nekupovat. I když ho nespalujete, během jeho použití se z něho
mohou uvolňovat škodlivé ftaláty. K naprosté většině výrobků z PVC existují alternativní náhrady. Pálením
polystyrenu (PS) vzniká mimo jiné jedovatý styren. Spalováním polypropylenu (PP), polyetylenu (PE) či PET
láhví podporujete vznik polyaromatických uhlovodíků.
Staré palety, dřevo z demolice, rozbitý nábytek nebo natřená prkna či chemicky ošetřené dřevo - jeho pálením
vyprodukujete asi 50 - 500 krát více dioxinů než při topení čistým palivovým dřívím (starý nábytek je
vhodnější dát či prodat do bazaru, případně odevzdat při mobilním sběru velkoobjemového odpadu).
Zbytky jídla, trávu ze zahrady, listí - tyto materiály lze kompostovat (máte-li zahrádku), případně třídit
(kontejnery na biologický odpad), jinak patří do směsného odpadu (zbytky jídla).
Celobarevné letáky a časopisy - při jejich spalování se do ovzduší mohou uvolnit těžké kovy z barev, které
způsobují vrozené vady a rakovinu. Letáky a časopisy patří do tříděného sběru - do kontejnerů na papír.
Nálepkou na schránce se můžete bránit proti vhazování reklamních letáků do schránky.
Tetrapak - jde o šestivrstvý obal z papíru, hliníku a plastu. Jeho spalováním se mohou uvolňovat
chlororganické látky a těžké kovy. V naší obci se již třídí do určených kontejnerů.
Nebezpečné odpady (jako jsou baterie, barvy, léky) - spálením je nezničíte, ale jedovaté látky, které obsahují,
se dostanou do vzduchu a následně do půdy. Rovněž sběr nebezpečného odpadu naše obec 2 x ročně zajišťuje.
Pneumatiky - jejich spalováním vznikají polyaromatické uhlovodíky a další jedovaté látky (můžete je
odevzdat v rámci sběru velkoobjemového odpadu).

Co říkají zákony k pálení odpadu?
Podle zákonů je pálení odpadu v domácnostech zakázáno. Podle zákona o odpadech (č. 185/2001 Sb.) jsou fyzické
osoby povinny nakládat s odpadem podle systému stanoveného obcí. Obce musí zajistit pro své obyvatele systém sběru
nebezpečných odpadů a dle svých možností i třídění komunálního odpadu. Podle zákona o ovzduší (č. 86/2002 Sb.)
jsou fyzické osoby povinny jako palivo pro ohniště, grily a krby používat pouze dřevěné uhlí, čisté dřevo, suché
rostlinné materiály nebo plynné palivo, předepsané výrobcem. Obec může podmínky spalování zpřísnit vlastní
vyhláškou. Může například zakázat spalování listí a trávy .
Chcete-li nám i sobě pomoci, můžete se inspirovat následujícími radami. Sami jistě přijdete na další.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Nejlépe je odpad nevytvářet, myslete na to již při nákupu. Omezte spotřebu zboží na jedno použití a ujistěte se,
že to, co kupujete, lze opravit, znovu naplnit či jinak využít.
Snižujte množství odpadu. Darujte nepotřebné ošacení, hračky či nábytek příbuzným, přátelům či
charitativním organizacím (obec zajišťuje 2 x za rok mobilní sběr ve spolupráci s Diakonií Broumov). Knihy a
časopisy dejte do antikvariátu, ale můžete je zkusit nabídnout i domovům důchodců, knihovnám a dalším
institucím. Je lepší věci spravit než vyhodit.
Máte-li zahradu, kompostujte biologické odpady. Získáte tak živiny pro půdu, snížíte množství odpadu a s ním
spojené poplatky za jeho likvidaci. Ušetříte i tím, že si nebudete muset kupovat zeminu v zahradnictví pro svou
zahradu. Do kompostu dávejte i rostlinný odpad z kuchyně. Doplní ho o výživné látky.
Snažte se odpad třídit - základem je třídění papíru, skla a plastů, a to již přímo u Vás doma. Třídit můžete i
kovy, hliník a textil. Zjistěte si ve Sběrných surovinách v blízkosti Vašeho bydliště, které vytříděné odpady
vykupují.
Používejte do kamen pouze schválené palivo. Pálíte-li dřevo, dbejte na to, aby bylo pořádně vyschlé. S jeho
vlhkostí klesá výhřevnost a rostou emise škodlivin. Určitě jste již slyšeli o dehtování kamen. Dřevo dostatečně
vyschne přes 2 zimy. Nespalujte chemicky ošetřené ani průmyslové dřevo.
Popel z kamen, pokud jste pálili něco jiného než čisté suché dřevo, může obsahovat poměrně hodně toxických
látek. Proto ho nepoužívejte na zahradě.

Pokud všichni občané budou respektovat tato jednoduchá pravidla, nebude nutné nijak dramaticky zvyšovat poplatky
za odvoz odpadů. Bohužel, v letošním roce se tomu ještě nevyhneme, neboť nárůst cen nelze nechat bez povšimnutí a
každý rozumný občan tento krok jistě pochopí. Nově stanovená hodnota poplatku – 350,- Kč za osobu a rok vychází ze
skutečných nákladů obce na likvidaci odpadů v letošním roce.

Zpráva o činnosti kulturní komise při OÚ Slatinice
I letošní rok byl bohatý na kulturní akce, které se stejně jako v předešlých letech setkávají s velkým úspěchem občanů
obou našich obcí.
Již tradičně patří mezi první akce roku karneval na ledě, bohužel nám letos počasí nepřálo a karneval se neuskutečnil.
1.května proběhlo ve sportovním areálu ve Slatinicích zahájení Jízdy za pokladem Hané aneb Hanácké cestovatel 2007,
při kterém mohli návštěvníci zhlédnout vystoupení souboru Hanačka z Litovle nazvané „Hanácká svatba“, vystoupení
slatinických hanáčků a ukázku biketrialu.
Ze všech obcí Regionu Haná byla naše obec vybrána, aby se v ní uskutečnilo i slavnostní zakončení výše uvedené akce.
To proběhlo na podzim u myslivecké chaty U Lumpíka. I zde byl připraven bohatý program zpestřený vystoupením
mistra světa v biketrialu Matěje Popelky.
Tradicí již také zůstává Dětský den, který připravujeme společně s dětmi a pracovníky školy.
Snad největší kulturní událostí v tomto roce bylo Vítání nových občánků. V zasedací místnosti obecního úřadu starosta
obce slavnostně přivítal 11 nových občánků Slatinic i Líp.
Pěkný program připravili děti ze souboru Malá Hanačka a základní školy.
V listopadu pravidelně připravujeme setkání občanů důchodového věku. Letos byl pro ně připraven pěkný program, ve
kterém se představili členové divadla z Opavy. Sálem sokolovny zazněly snad všechny známé operetní árie. Vystoupení
se setkalo s velkým úspěchem.
V průběhu celého roku jsme pro občany organizovali návštěvy Moravského divadla v Olomouci. O tato představení je
z řad našich občanů stále větší zájem.
Samozřejmě jsme ani nezapomínali na naše spoluobčany, kteří v letošním roce oslavili významná životní jubilea.
Poslední akcí naší komise (do uzávěrky zpravodaje) byla Mikulášská nadílka a rozsvícení vánočního stromu, které se
uskutečnilo 5.prosince před obecním úřadem. Za doprovodu hudby, kterou obětavě zajistil p. Planička, rozdal Mikuláš
dětem dárky. A snad nikdo z dětí neodešel domů s prázdnou.
Závěrem srdečně zveme všechny občany na Setkání u vánočního stromu, které se uskuteční v sobotu 22. prosince od
17,00 hod. u kapličky v Lípách a od 18,00 hod. ve Slatinicích před obecním úřadem. Zazpívat koledy si můžete
společně s žáky základní školy. Občerstvení pro děti i dospělé je zajištěno.
Mnoho úspěchů v nastávajícím roce, hodně štěstí a zdraví vám přejí

členové kulturní komise.
Knihovna Slatinice
Zapsaných čtenářů k 15.12.2007 je 81, z toho mládež do 15 roků – 33. Titulů se půjčilo 4172, počet návštěvníků -1057.
Po pravdě čtenářů je mnohem víc, protože na jednu čtenářskou průkazku se půjčují knihy pro více členů rodiny. Pro
babičku, dědu, maminku nebo manžela. Babičky půjčují knížky pro svá vnoučata apod. To ale vůbec nevadí. Důležité
je, že se čte. Někteří žáci hledají své referáty do školy na internetu, jiní si půjčují knihy a referáty dělají sami.
Samozřejmě vítám raději ty druhé. Od ledna přišlo na internet do knihovny 257 osob. Hlavně mládež.
Přeji všem našim čtenářům i všem občanům, kteří si ještě cestu do naší knihovny nenašli, krásné prožití svátků
vánočních a hlavně hodně zdraví a pohody v roce 2008. K tomuto přání se připojuje i knihovnice z Líp paní Anna
Paličková.
Vlastimila Heckelová, knihovnice

Z obecní kroniky
110 let od narození významného spoluobčana – obvodního lázeňského lékaře MUDr. Otakara Vrzala
Narodil se 30.10.1897 v Trávníku u Kroměříže v rodině učitele. Mládí prožil ve Zdounkách. Mezi jeho záliby patřil
fotbal, myslivost a houbaření. Gymnázium přerušené nasazením na italskou frontu v 1. sv. válce dokončil roku 1919
v Kroměříži. V témže roce začal studovat lékařskou fakultu na Karlově univerzitě v Praze, po prvním semestru
pokračoval na Masarykově univerzitě v Brně. Z finančních důvodů kombinoval od roku 1922 řádné studium s praxí
jako medik v nemocnicích. Lékařskou fakultu obsolvoval v roce 1932.
Poté pracoval jako sekundární lékař v zemské nemocnici v Uherském Hradišti na chirurgii, kde vedl samostatně
oddělení a ambulanci do konce dubna 1933. Odtud dostal vřelé doporučení pro všeobecnou lékařskou praxi, kterou
zahájil v květnu 1933 ve Slatinicích.

Bohužel se nezachoval dokument o nástupu do lázní Slatinice, kterým dal přednost před nadějnou chirurgickou
kariérou. V lázních pracoval vždy rád, odtud přicházel zpravidla s dobrou náladou. Záhy mu začal dnes již těžko
představitelný velmi plný denní režim: dopoledne ordinace obvodního lékaře, odpoledne v sezóně lázeňský lékař, večer
návštěvy nemocných. K tomu rodina – tři synové, dům, zahrada s malým vinohradem a záliby z mládí se spolkovými
funkcemi.
Snad jen díky zvláštní uklidňující atmosféře ve slatinických lázních vydržel tuto zátěž až do roku 1969, kdy skončil
svou úlohu v lázních a po onemocnění v roce 1963 ukončil praxi obvodního lékaře.
Jako důchodce pracoval ještě v lázních Slatinice v letech 1967-1968 společně s MUDr. Jiřím Emlerem. MUDr. Otakar
Vrzal zemřel 26.1.1971.
Víte, že…
MUDr. Olga Kužílková, obvodní lékařka pracuje na našem obvodu již 30 roků a zdravotní sestra Ivana Vysloužilová 45
roků?. Oběma patří naše velké poděkování za jejich práci.
V tomto roce byl vydán dotisk našeho knižního vydání o historii a současnosti naší obce a místních lázní pod názvem
„Paměti obce a Lázní Slatinice“? Tuto publikaci je možné zakoupit na obecním úřadě a také v místních lázních.
Nad ozdobnými dveřmi spojujícími lázeňskou restauraci s lázeňskou jídelnou je ve výklenku ve zdi umístěna zlatě
patinovaná soška velikosti asi 50 cm, dílo akademického sochaře profesora Tománka z roku 2002? Profesor Tománek je
učitelem na umělecké sochařské škole v Uherském Hradišti, čtyři antické sochy umístěné v lázeňském parku jsou dílem
jeho žáků. Soška představuje svatého Pelegrina, který je považován v některých zemích za patrona lázeňství. Kdo to
byl? Pelegrin (Pellegrini) Laziosi se narodil kolem roku 1265 ve Fordi v Itálii. V Sieně vstoupil do řádu servitů a
později působil jako duchovní správce ve svém rodišti. V době svého pobytu v řádu se vyznačoval stálou motlitbou a
pohotovostí k pokání. Těžkou nemoc, která ho postihla, snášel mimořádnou odevzdaností a trpělivostí. Zemřel 1.května
1345 a byl svatořečen v roce 1726…
Vladimír Opletal, kronikář obce

Informace lékárníka…
Vážení spoluobčané,
závěr každého roku bývá spojen s hodnocením roku právě uplynulého. Protože se však v oblasti zdravotnictví
připravuje velmi mnoho změn, dovolím si naopak krátce komentovat to, co nás, pacienty i lékárníky, v lékárnách čeká.
Od prvního ledna 2008 proběhnou u léků tři základní změny. Bude zvýšena daň z přidané hodnoty z pěti na devět
procent, cena léků bude vypočítávána podle nové obchodní přirážky a dojde k povinnému výběru 30ti korun za položku
na receptu.
Snížená sazba daně z přidané hodnoty bude zvýšena na devět procent pro všechny položky, které jsou touto daní
zatíženy. To se v lékárně dotkne cen léků a doplňků stravy. Daň je příjmem státního rozpočtu.
Obchodní přirážka u léků je v současnosti vypočtena tak, že je u nejlevnějších možné uplatnit přirážku až 33 %
(připočteno k ceně výrobce, platí jako součet pro velkoobchod a lékárnu), u nejdražších 10 %. od ledna bude sazba na
nejlevnější léky maximálně 36 % a na nejdražší 5 %. U léků jako je Paralen se to projeví zdražením v řádu desetihaléřů,
nejdražší léky v hodnotách mnoha tisíc korun výrazně zlevní. To znamená, že díky tomu budou nové nejdražší a
nejmodernější léky dostupné většímu počtu pacientů.
Nejdiskutovanějším tématem je asi nejen u léků poplatek za položku na receptu. Týká se pouze léků z části nebo zcela
hrazených z pojištění. V lékárně bude povinně vybráno od pacienta 30,- Kč za jednu položku, tedy jeden lék lez ohledu
na počet balení. Zároveň bude podle složitého vzorce snížena cena léku, takže ve výsledku se nižší cena projeví jako
nižší doplatek, nebo nižší cena pro pojišťovnu, bez vlivu na celkový příjem lékárny.
Další novinkou je limit na poplatky a doplatky ve výši 5000,- Kč na jednoho pacienta a rok. Limit se u doplatků
vztahuje na nejlevnější variantu léku. To znamená na stejnou účinnou látku, ve stejné lékové formě a se stejnou silou.
Laicky řečeno na stejný lék od toho výrobce, který stanoví nejnižší cenu. Je pouze na Vás, abyste se na případnou
možnost změny v lékárně zeptali. Od začátku roku Vám lékárník může v souladu s novým zákonem změnit lék za
levnější od jiného výrobce. Jedině lékárník Vám i vzhledem ke složitosti výpočtu ceny poradí, jaká varianta je pro Vás
nejlepší. Zda se vyplatí nechat si předepsat recept nebo si lék koupit v lékárně přímo.
Chtěl bych tedy touto cestou aspoň trochu rozptýlit Vaše obavy o dostupnost léků a poradit, abyste se chodili do lékárny
na své léky ptát.
Závěrem Vám přeji co nejpříjemnější prožití vánočních svátků a do roku 2008 především pevné zdraví.

Aleš Krebs, lékárna Slatinice

Informace o Lázních Slatinice a.s. v roce 2007
V Lázních Slatinice a.s., došlo v roce 2007 k řadě změn a to jak v personálním obsazení nejrůznějších funkcí (ředitel,
stravovací referent-provozní, obsluhy, pokojské a úklid),tak v přístupu majitelů k dalšímu směrování lázní.
Byly zrušeny pronájmy některých budov v obci Slatinice a začala etapovitá přestavba lázeňských pavilonů a dalších
provozních prostor.
Dne 18.12.2007 proběhne kolaudace lázeňského domu „Mánes I.“, který byl zcela přestavěn a to tak, že z původních
pokojů bez příslušenství jsou jednolůžkové pokoje s WC a sprchou určené převážně pro pacienty s totální náhradou
kloubní. V lázeňském domě se také nachází nová vyšetřovna a zázemí pro pokojské. Přístup do tohoto domu je řešen
přes nově vybudovanou centrální recepci a pomocí výtahu je bezbariérový.
Dále byl dobudován bazén v lázeňském domě Balnea, aby bylo umožněno plavání i pacientům s velmi malou
pohyblivostí. Byla osazena zábradlí a madla a celý prostor pro rehabilitaci byl doplněn o saunu, vířivou koupel, solární
louku a masážní lůžka.
V současné době probíhá oprava lázeňského domu „Hanačka“ a „Morava“ a připravuje se zprovoznění v minulosti
využívaných zdrojů pitné vody.
Projekce v současné době zpracovává studii na dostavbu lázeňského domu „Balnea“ a novou výstavbu balneoprovozu
s ubytovacími kapacitami v prostoru bývalého venkovního bazénu.
Je potěšující, že vznikla z popudu obce oficiální lázeňská komise,která zahájila svoji činnost již v polovině tohoto roku
a která by měla propojovat dění v lázních s děním v obci. V současnosti doporučila řešit problém ochrany přírodního
léčivého zdroje, což se dotkne hlavně vlastníků nemovitostí v ochranném pásmu – viz mapa,která je na obci k dispozici.
Společně s obcí a lázněmi koordinuje projekt využití pozemků v majetku lázní, za autobusovou zastávkou v centru
obce.
Kéž by se nám společně všechny plány a představy podařilo i v dalším roce plnit.
S přáním hezkých Vánoc a Nového roku
PhDr.Josef Dušek – ředitel Lázní Slatinice a.s.
Zpráva o činnosti SDH Slatinice
Mezi naše tradiční akce patří na jaře a na podzim sběr železného šrotu /18.3. a 20.10/, 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 28.dubna postavili slavnostní máj. U jeho kácení 26.května
jsme pro všechny zájemce připravili i pečené makrely, které se shledaly s obrovským zájmem občanů.
Dále jsme se 1. května podíleli na organizování akce „Jízda za pokladem Hané“, kde jsme pro občany připravili pečené
makrely a 13. května jsme se účastnili průvodu k žehnání pramenů.
Na úklid silnice mezi Slatinicemi a Lutínem a Slatinicemi a Drahanovicemi jsme 27. května čerpali vodu z rybníka do
CAS pro SDH Náměšť.
Svoji připravenost a zdatnost jsme si prověřili 6. května na okrskové soutěži v požárních disciplínách v obci Třebčín,
kde jsme se umístili na 3. místě.
Při příležitosti Mezinárodního dne dětí jsme dne 5.června na hřišti SK Slatinice připravili pro děti i dospělé ukázku
hasičské techniky a požárního útoku spojenou se sladkou odměnou pro děti.
Další pohárová soutěž se konala opět v Třebčíně 1.července, při příležitosti 80. výročí založení SDH a 18.srpna jsme se
zúčastnili oslav založení SDH Slatinky. Po havárii vodovodního řadu dne 24.listopadu jsme v obci prováděli úklid
silnice.
V letošním roce se významného životního jubilea dožili tito naši členové:
Vladimír Kadlčík –
Zdeněk Palička –
Josef Přikryl –
Josef Vyhnánek –
Josef Kroutil –
Václav Morávek –

55 let
55 let
55 let
60 let
65 let
70 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 22.2. 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 2007. Náš sbor čitá 70 členů z toho 11 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 nás potěšil hojnou účastí
návštěvníků. Budeme rádi, když nás 12. ledna 2008 opět navštívíte. 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 Liboši, Biskupicích, Ludéřově, Třebčíně, Náměšti na Hané, Vrahovicích, 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
4. místo z 15 zúčastěných sborů. I z jiných soutěží naši kluci dovezli několik pohárů, což v minulých letech nebývalo
zvykem, takže můžeme být spokojeni s jejich výkony. Dále se chceme pochlubit a současně poděkovat obecnímu úřadu
za zakoupení plovoucího čerpadla, které jsme cvičně i vyzkoušeli a v případě např. živelných pohrom, jako jsou
záplavy, by určitě splnilo svůj účel. Nesmíme také zapomenout na pohárovou soutěž u nás, kterou jsme uspořádali na
začátku července a kromě malé účasti sborů byla soutěž povedená.
Největší důraz klademe na výchovu našich mladých hasičů. V současně době máme 11 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. Dále jsme startovali na soutěžích a na branném závodě v Tršicích, kde děti obsadili 6.
místo z 35 družstev. S dětmi v květnu každoročně - v rámci soustředění - trávíme 4 dny na Plumlově.
Dále za zmínku z naší kulturní aktivity stojí např. účast na Svěcení pramenů ve Slatinicích, účast na oslavách výročí
vzniku sborů v Třebčíně a ve Slatinkách. Uspořádali jsme 2 zábavy u nás na hřišti, kde bychom chtěli poděkovat našim
spoluobčanům za trpělivost při noční hlasité hudbě. 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. K zármutku nás všech jsme se museli rozloučit s našim dlouholetým členem panem Vladimírem Svobodou.
Vážení přátelé, tímto stručným příspěvkem jsme vás chtěli informovat o práci a posláni 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 2008.
Hasiči z Líp
Ze sportu…
Závěr každých zpráv patří sportu a nebude tomu jinak ani v letošním zpravodaji, kde tradičně dostává prostor hlavní
organizátor sportovního dění v obci – Sportovní klub Slatinice.
V našem klubu se sportu aktivně věnuje až 150 členů (z toho 100 dětí). Místní sportoviště navíc využívá řada místních
rekreačních sportovců (většinou členů SK), kteří se pravidelně schází k „nesmlouvavým mačům“ ve fotbalu, florbalu,
volejbalu či hokeji.
Oficiálně pod hlavičkou SK působí fotbalové oddíly benjamínků, mladších žáků, starších žáků a dorostu. Gymnastice se
věnují dívky, chlapci a rodiče s dětmi a s tenisem v letošním roce začalo několik mladších žáků a žákyň. Ve funkci
dobrovolných 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. Tento koloběh 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.
Co nám působí velkou starost, je chování té části mládeže, která naopak nikdy neměla zájem o sportovní či jiné dění
v obci a stále, opakovaně svým vandalským chováním působí obrovské škody na majetku SK, Obce a tudíž všech
občanů (což si ne každý uvědomuje)! Není větší beznaděje, než přijít ráno do sportovního areálu a sčítat škody, které
vznikly přes noc a poté opravovat a uklízet a to pořád dokola. Mládež posilněná alkoholem a dalšími návykovými
látkami se chová jako „divoká zvěř“ a likviduje vše, co jim přijde pod ruku (často i pod nohu). Jak si jinak vysvětlit
rozkopané dětské houpačky, lavečky, střídačky pro hráče atd. Každoročně na tento nešvar upozorňujeme
prostřednictvím zpravodaje, pravidelně podáváme hlášení na policii, apelujeme na veřejnost na schůzích a různých
setkáních, ale všechno marně. Nejhorší je, že když se konečně podaří někoho vypátrat, dotčená osoba skončí na
přestupkové komisi, dostane pouze napomenutí, obec uhradí vyřízení přestupku a život jde dál… A ještě smutnější je,
že rodiče, místo aby se zajímali o způsob trávení volného času svých dětí, tak je v případě prokázaného vandalství či
jiného přestupku ještě kryjí. Nakonec nám nezbude nic jiného, než při vynaložení obrovských nákladů celý areál

uzavřít, ohradit vysokým plotem a na noc a přes celé zimní období ho uzamknout. Je to sice škoda, už kvůli té slušné
většině občanů, která sportovní areál využívá, nebo ním jen prochází, ale jiné východisko zřejmě není.
Ale zpět ke slíbenému sportu. Začneme stejně jako loni u tenisu. 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 urputných bojích na špici opět objevili manželé Šolcovi, Valsovi a J.Michalčík
s K.Ptačníkovou. V turnaji jednotlivců letos poprvé dominoval Jiří Michalčík a v pořadí druhém turnaji žen se
z vítězství radovala Lenka Blažková, která ve vyrovnaném finálovém boji, za velkého zájmu diváků, nakonec přehrála
Alenu Žouželkovou. V dalším z turnajů (oficiálním mistrovství Mikroregionu Kosířsko dvojic mužů) se po dlouhé
době opět prosadila dvojice R. Kvapil a J.Michalčík. Vzhledem k narůstajícímu zájmu a obrovskému nadšení především
místních dívek a žen jsme počet turnajů rozšířili o turnaj ženských dvojic, kdy se jednotlivé páry tvoří za pomoci
losování. V premiéře tohoto turnaje se z vítězství radovala dvojice ve složení Jana Jandová a Eva Kraváčková.
Zájemci o tenis a sezónní pronájmy kurtů se v příštím roce opět mohou přihlásit v kanceláři OÚ Slatinice.
V letošním roce pokračoval druhým ročníkem i hodový turnaj dvojic v petanque na novém hřišti ve sportovním areálu.
Tentokrát startovali buď smíšené páry nebo rodiče s dětmi. Po vyrovnaném průběhu se v turnajovém „pavouku“ opět
nejdále dostali loňští vítězové Pavel a Ondra Valsovi, kteří v napínavé koncovce přehráli manžele Sedláčkovi.
A nyní již k fotbalu. Největší úspěchy jsme tradičně zaznamenali v žákovských kategoriích. Radost nám dělají
benjamínci, kteří pod vedením nové trenérské trojice: M. Ryšavý, P. Valsa a P. Křeček předvádějí, jak má vypadat
pravý zápal a chuť do hry. Mladší žáky v letošním roce opět trénují bývalí hráči SK P.Bilík a O. Látal, jejichž poctivá
práce se na herním projevu mužstva začíná projevovat, což je vidět i na umístění v tabulce. Po podzimní části soutěže
se zaslouženě umístili na samotné špici tabulky. Také starší žáci pravidelně obsazují přední místa ve své soutěži.
Trenéři P. Strnad a I. Čep obsadili se svým týmem po podzimu šesté místo a v minulé sezóně skončili dokonce druzí.
Dorost se pod vedením trenérů P. Stejskala a M.Zapletala umístil v loňském soutěžním ročníků na pěkném 5.místě a po
podzimní části jim zatím patří 10. příčka tabulky.
Mužům se pod vedením trenéra J.Šolce ml. a ved.mužstva J.Odstrčila dařilo především v jarní části minulého
soutěžního ročníku, ve kterém nakonec obsadili pěkné páté místo. V letošní soutěži je to již horší a po podzimní části
jim patří nelichotivé poslední místo tabulky. Toto umístění však bezpochyby neodpovídá současné kvalitě hráčského
kádru, o čemž nás naše první mužstvo na jaře jistě přesvědčí. Nedočkavé příznivce kopané můžeme již nyní pozvat na
premiérový ročník zimního turnaje, který pořádá 1.HFK Olomouc na zbrusu nové umělé trávě. Tento turnaj startuje již
19.ledna a nebude na něm chybět ani naše družstvo mužů.
Stále pokračujeme v úspěšné spolupráci s ligovými týmy Sigmou Olomouc a 1.HFK Olomouc a to ve formě
soustředění či pořádání atraktivních přátelských utkání v našem areálu. V letošním roce si naše hřiště vybraly pro
přípravu např. i takové kluby jako Teplice, Bohemians Praha a řada dalších. Velkou premiéru, dokonce s mezinárodní
účastí, měl v našem areálu sport s názvem fresbee. Víkendový turnaj za účasti několika týmů z 6ti evropských zemí se
v naší obci uskutečnil na konci září. A již dnes je jisté, že tento sport, ve kterém bojují o území za pomoci létajícího
talíře společně muži a ženy, nebyl v naší obci k vidění naposledy!
Po letech neúspěšné snahy o převod sokolovny do vlastnictví obce se nám tento krok konečně podařil uskutečnit. Vše
nasvědčuje tomu, že si vedení obce konečně uvědomilo, jakou cenu tento objekt pro obec ve skutečnosti má. Je totiž
jediným kulturním stánkem v nejbližším okolí a hlavně tělocvičnou školy. Pozitivní změny jsou patrné na první pohled
již nyní. Za vydatné pomoci místních řemeslníků a firem byly vyspraveny vnitřní omítky, celý sál byl nově vymalován,
byla vyměněna nevyhovující světla, instalovány ochranné sítě na okna a opravy se dočkaly i vstupní schody. Navíc je
připravena žádost o dotace ze strukturálních fondů EU na projekt, který mimo jiné zahrnuje i generální rekonstrukci
sokolovny. Zavržena nebyla ani přístavba samostatné sportovní haly na míčové sporty. I na tomto velkém projektu se
dále pracuje.
Z této aktivity obce máme obrovskou radost a budeme ji maximálně podporovat, protože výstavba
kvalitních sportovišť je jedním z prostředků, jak do budoucna předcházet výše popsaným nešvarům a nasměrovat
mládež tou správnou cestou.
Na závěr se nemohu nezmínit o slavnostní akademii, která proběhla za velkého diváckého zájmu v sobotu 15.12.2007
v sokolovně, tentokrát v rámci oslav 75. výročí založení SK Slatinice. Díky obětavým cvičitelům v čele s Ing. J.
Tomečkovou jsme se mohli opět přesvědčit, jak se děti od posledního vystoupení zlepšily a co nového se naučily. To
obrovské nadšení dětí je tou nejlepší motivací pro naši další práci.

Děkuji všem aktivním hráčům za vzornou reprezentaci klubu a obce. Trenérům, vedoucím, aktivním rodičům a 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 2008 (Sportovní ples již 25.1. a Šibrinky 1.3.2008)!

Za SK Slatinice – Petr Šolc

Zajímavosti z archeologického průzkumu Slatinic
- pohřebiště z počátku doby bronzové
Pravěké osídlení katastru Slatinic zevrubně zhodnotila v době zcela nedávné Pavlína Procházková-Kalábková
v publikaci věnované dějinám obce (Kauerová, v. – Koudela, M. 2000). I když od jejího vydání uplynulo pouze 7 roků,
stavební aktivity, vyvíjené během této doby a s nimi související záchranné archeologické výzkumy, podstatnou měrou
rozšířily stávající obraz pravěkých a časně historických dějin obce, posazené na východním okraji masivu Kosíře. Není
třeba zdůrazňovat, že charakter a intenzitu pravěkého osídlení tohoto malebného koutu Hané, jehož archeologickými
nálezy doložené počátky sahají až do doby 40 000 let př. n. l., příznivě ovlivnily klimatické a geomorfologické faktory.
Vůbec nejrozsáhlejší výzkum v dějinách obce proběhl na podzim roku 2002 v souvislosti s budováním průmyslové
zóny v poloze Trávníky ve východní části jejího katastru, kde bylo na ploše přesahující 1 hektar prozkoumáno několik
desítek archeologických objektů, mezi nimž významné místo zaujaly pohřebiště z počátku doby bronzové (cca 2000 let
př. n. l.) a halová stavba z pozdní doby římské (přelom 3. a 4. století n. l.). Oběma, svého druhu zcela výjimečným
archeologickým památkám, je věnován tento krátký příspěvek.
Pomístním názvem Trávníky je označen k jihu obrácený svah nevýrazného návrší východně obce, který zvolna klesá do
plytké nivy potoka Slatinky. Z opačné strany, tedy od severu, je poloha ohraničena ulicí vedoucí k místnímu nádraží, od
východu tělesem železniční dráhy. Skupina 22 hrobů, jejichž zásypy se ne vždy zřetelně rýsovaly na světlejším
sprašovém podloží, byla objevena severně od vrstevnice 230 m, která kopíruje v terénu dobře patrnou hranu oddělující
nivu Slatinky od terasy nad ní. Halová stavba, která ovšem s pohřebištěm nesouvisí, se nacházela jen několik desítek
metrů nad ním.
Klimatické poměry měsíce října 2002 archeologickému výzkumu příliš nepřály, a to ani ne tak z pohledu teplot, ty bylo
možné označit za zcela normální, jako přemírou dešťových srážek, které komplikovaly vybírání a dokumentování
hrobů. Obcí zapůjčené pivovarské deštníky několikrát odnesl vítr a to i přesto, že byly ukotveny pomocí betonových
obrubníků. Přes všechnu nepřízeň počasí byl celý archeologický výzkum realizován za pouhých 9 dnů.
Hroby byly rozmístěny zhruba po obvodě oválu s volným středem, jehož delší osa směřovala od JZ k SV a měřila 22,5
m, kratší (SZ – JV) pak15 m. Heterogenní, středně až silně ulehlé výplně hrobů v odstínech šedohnědé barvy s četnými
sprašovými čočkami byly dosti nevýrazné a po obeschnutí se ztrácely. Zřetelně se rýsovala pouze oválná skvrna
uprostřed hrobu č. 9, která indikovala, jak následný výzkum ukázal, vykrádací šachtu.
Přes všechny nepříznivé okolnosti se nám podařilo prozkoumat celé pohřebiště, snad jen s výjimkou některých dětských
hrobů uložených plytce pod povrchem. Jako příklad lze uvést silně porušený hrob č. 17, jehož zbytky jsme zachytili na
úrovni sprašového podloží, tedy v hloubce sotva 30 cm po úrovní dnešního terénu.
Hrobové jámy měly obdélný půdorys s více či méně zaoblenými rohy a čtyři z nich opak i výrazně stupňovitě
modelované boční stěny. Z celkového počtu 22 hrobů bylo 14 orientováno delší osou ve směru SV-JZ, 6 hrobů ve
směru SSV-JJZ a po jednom ve směru SVV-JZZ a S-J. Co se velikosti a hloubky týká, vykazovaly hrobové jámy
značnou variabilitu. Porovnáme-li velikost hrobových jam s pohřby mužů a žen, nezjistíme žádných podstatných
rozdílů, zaměříme-li se však na jejich hloubku snadno zjistíme, že hroby mužů byly podstatně hlubší. Nápadná byla
vazba mezi tvarem hrobu a způsobem uložení zemřelého v něm. V delších, ale úzkých hrobových jamách míra pokrčení
nohou společně s uložením paží odpovídala omezenému prostoru, tedy rakvi. Její zbytky se však dochovaly pouze v
hrobě 21. Doložená, ale i tušená existence dřevěných schránek v některých hrobech na jedné straně a absence dokladů
jakýchkoliv konstrukčních prvků v hrobových jamách na straně druhé vyvolává otázku, zda byli v rakvích pohřbíváni
jen příslušníci určité sociální skupiny, či zda dřevěná rakev byla jen jednou z forem vystrojení hrobové jámy. Osobně se
přikláním k druhé variantě. U širších hrobových jam lze uvažovat o výdřevě bočních stěn, případně o výpletech
z proutí, přičemž důležitou roli hrála i sama jejich hloubka. Vzhledem k dislokaci hrobů na poměrně malé ploše
nepředpokládám, že byly kryty mohylovými násypy.
V průběhu výzkumu se ukázalo, že pouze dva hroby (9 a 10) byly druhotně otevřeny. Vykrádací šachta vedená ke dnu
hrobu 9 byla patrná již od úrovně podloží. Prošla jeho zásypem a dostala se až pod úroveň dna. Kosti neúplného skeletu
dospělé osoby včetně lebky ležely soustředěny v plytké prohlubni v SV části stupňovité hrobové jámy. U hrobu 10
pokrývaly lidské kosti celé dno a jednotlivě se objevovaly též v jeho zásypu, kde byl nalezen i masivní měděný
náramek ve tvaru písmene „C“.
S druhotným otvíráním hrobů se setkáváme prakticky na všech pohřebištích pozdního eneolitu a starší doby bronzové
(přelom 3. a 2. tisíciletí př. n. l.). Celkem běžné je v kultuře se šňůrovou keramikou, o něco vzácnější v kulturách se
zvoncovitými poháry a protoúnětické, ale svého vrcholu dosáhlo až v průběhu kultury únětické, zejména v jejím
mladším období. Obvykle je druhotné otevírání hrobů připisováno zlodějům, jejichž pozornost poutaly cenné předměty
výbavy, ve vymezeném časovém úseku se jednalo o předměty z mědi a bronzu. Setkali jsme se i s případy, které se
praktikám běžného vykrádání vymykají, a proto je třeba hledat jejich důvody jinde, zejména v oblasti věrských
představ tehdejších populací. Zcela jednoznačně pak nelze interpretovat ani dva recentně otevřené hroby na pohřebišti
ve Slatinicích. V případě hrobu č. 9 byla vykrádací šachta situována ve středu hrobové jámy a jednotlivé kosti
neúplného skeletu společně s lebkou soustředěny právě zde. Z toho lze usuzovat, že pohřbený ležel v dutině (dřevěná
rakev, výdřeva), která umožnila manipulaci s kostmi. Domnívám se proto, že k otevření hrobu došlo sice v delším
časovém odstupu od pohřebního aktu, ale v době, kdy dřevo schránky dosud odolávalo tlaku nadložní zeminy.
Z výbavy hrobu se nedochovalo nic. Situace zjištěná uvnitř hrobu 10 byla zcela odlišná. Lidské kosti byly rozmetány po
jeho dně, lebka však chyběla. Nálezové okolnosti společně s absencí vykrádací šachty dovolují uvažovat o tom, že
hrobová jáma byla otevřena v celém svém půdorysu. Některé kosti a s nimi pravděpodobně i měděný náramek se

dostaly na povrch se zásypem a také zpět při zahazování jámy. I to může být bráno jako doklad, že důvodem k otevření
hrobu nebyla ziskuchtivost, ale pohnutky vyvěrající z věrských představ současníků. Je to samozřejmě pouze jedna
z mnoha možností, proč masivní měděný šperk (41,63 g), hmotností převyšující váhu všech kovových předmětů
z pohřebiště, zůstal bez povšimnutí. Absence lebky evokuje myšlenku, že právě ona a její umístění na čestné místo
mohlo být důvodem k otevření hrobu. Podobné praktiky nejsou v tomto období ničím až tak výjimečným.
Na základě uložení zesnulých bylo možné hroby rozdělit do dvou skupin, a sice na hroby s nebožtíky uloženými na
pravém boku hlavou k JZ a na hroby, ve kterých zesnulí leží opačně, tedy na boku levém a hlavou k SV. Analýza
antropologického materiálu prokázala, že podstatou opačného uložení zesnulých je striktní rozlišování jedinců
mužského a ženského pohlaví; muži byli ukládáni na pravý, ženy na levý bok. Obličej pohřbených obou skupin
směřoval k V, případně k JV. Pouze v jedné hrobové jámě (H 18) byly uloženy pozůstatky dvou jedinců, a sice ženy s
dítětem. Žena spočívala na levém boku a pravou rukou překrývala dítě obrácené obličejem k ní. Za předpokladu, že
bylo dodržování pohřebního ritu opravdu důsledné, jednalo se i v tomto případě o chlapce.
Odlišné ukládání zemřelých podle pohlaví je zvykem, se kterým se setkáváme zcela běžně v závěru eneolitu, a to
především v kulturách se šňůrovou keramikou - muži na pravém, ženy na levém boku a se zvoncovitými poháry (muži
na levém boku hlavou k S a ženy na pravém boku hlavou k J). V prostředí nitranské kultury pak přežívá i do starší
doby bronzové. V případě kultury únětické, která ve starší době bronzové zaujala podstatnou část území Moravy, není
orientace hrobů jednotná, ale zpravidla převládá na jednom pohřebišti určitý směr jejich orientace.
Zdravotní stav populace námi sledovaného pohřebiště byl dobrý. Vyskytly se pouze 4 zubní kazy. Nebylo zjištěno
žádné závažné onemocnění či zranění, které by bylo příčinou smrti. Lebka z hrobu H 22 nesla stopy zranění
způsobeného oblým předmětem. Úder byl veden s takovou razancí, že promáčkl čelní kost a vychýlil tři šupiny na její
vnitřní straně. Zranění však bylo ošetřeno a úspěšně vyléčeno. V případě zlomeného předloktí ruky u muže z hrobu 7
nebyla vřetenní kost reponována (natažena), tedy lékařsky ošetřena. Průměrná výška postavy dosáhla u mužů 166,1 cm
a u žen 155 cm.

Výbava hrobů
Inventář prozkoumaných hrobů byl poměrně chudý a tvořila ho keramika, měděné šperky, válcovité korálky
z parohoviny či kosti, ploché korálky z perleti (z hrobu 11 v počtu cca 1000 ks.), korálky ze zelenomodré skelné hmoty
- fajánsy, kostěná šídla a silicitové čepele a hroty šípů. Jako milodar lze klasifikovat zbytky masité potravy, nalezené na
dně přiložených nádob nebo v jejich blízkosti.
Keramické nádoby či jejich zbytky byly získány z 9 hrobů, což představuje 41 % všech prozkoumaných hrobů. Na
první pohled se nejedná o žádné závratné množství, ale při porovnání například s pohřebištěm nitranské kultury
v Holešově, kde obsahovalo keramiku pouze 5 % hrobů, je rozdíl výrazný. Naprosto převažujícím keramickým
tvarem slatinického pohřebiště je mísa. Z devíti hrobů vybavených keramikou byla vyzvednuta z šesti z nich. Následují
spodky dvou hrubších nádob a torzo drobné nádoby, u které nelze jednoznačně stanovit, zda byla hrnkem či amforou.
Měděné šperky byly nalezeny v šesti hrobech, třech mužských, stejném počtu ženských a jednom dětském. Vedle „C“
náramku, o kterém jsem již hovořil, se jednalo vesměs o drobnější šperky, a to náušnice s tenkého drátu s konci
přeloženými přes sebe, drobné plíšky, pravděpodobně nášivky oděvu, a drobné zlomky blíže nedefinovatelných ozdob.
Fajánsové korálky z modrozelené skelné hmoty byly nalezeny v hrobech 4, 11 a 16. Spektrální analýza a srovnání
získaných hodnot s dostupnými výsledky zpracování tohoto šperku z jiných lokalit prokázaly jejich egyptský původ.
Součástí inventáře bohatě vybaveného pohřbu ženy z hrobu 11 bylo i 1000 kusů drobných perleťových korálků
plochého kotoučovitého tvaru s příčným otvorem. Byly rozptýleny kolem celého skeletu, ale největší jejich koncentraci
jsme zaznamenávali podél kostí holenních. Uvedené korálky patří k typické ozdobě některých kulturních skupin závěru
3. tisíciletí př. n. l. a s jejich masovým výskytem se setkáme zejména v kulturách mierzanowické a koštianské.
V nitranské kultuře jsou rovněž považovány za jeden z jejich charakteristických znaků, a to i přesto, že se zde vyskytují
spíše sporadicky. Zatím ne zcela vyjasněným zůstává způsob jejich použití. Navlečením dostatečného množství
perleťových kotoučků na šňůru snadno získáme náhrdelník velmi efektního vzezření. Tomuto účelu však ne vždy
odpovídá jejich uložení v hrobech. V Holešově byla koncentrace perleťových kotoučků 2 x u temene hlavy, 1 x u kolen,
před pánví, vyskytly se rozptýlené kolem hrudníku a jedenkrát společně u hlavy a kolem holenních kostí, tedy stejně
jako ve Slatinicích.
Nálezové okolnosti lze pak interpretovat tak, že kotoučky z perleti stejně jako kostěné či parohové korálky byly
ozdobou veskrze univerzální. Uplatnily se při sestavování náhrdelníků, výzdobě účesů, k vytvoření střapců na
exponovaných místech oděvu, dále jako nášivka na součásti oděvu a opasků. Řady kolem holenních kostí evokují
výzdobu obuvi. V hrobě 373 na holešovském pohřebišti kopírují kostěné korálky hýždě, ale i stehna pohřbeného a
působí tak dojmem, že jimi byla pošita sukně. Podle uložení na pravém boku šlo však o muže. Z toho vyplývá, že
móda se těšila přízni obou pohlaví.
Od počátku výzkumu bylo zřejmé, že slatinické pohřebiště náleží počátku doby bronzové, ale teprve s přibývajícími
nálezy jsme shledávali jeho příbuznost s nekropolí nitranské kultury v Holešově. Ani v průběhu zpracovávání materiálu
jsme neměli nejmenší důvod na tomto prvotním závěru cokoliv měnit. Při rozboru nálezů jsme se opírali především o
již zmíněné holešovské pohřebiště, které je největším pohřebištěm nitranské kultury na Moravě a o nekropoli ve
slovenských Jelšovcích. Při formování názoru na kulturní postavení hrobů ze Slatinic sehrály důležitou úlohu i nálezy

ze starobronzového pohřebiště v Příkazech, z nichž některé jsou bez jakýchkoliv pochybností připisovány právě
nitranské kultuře. Mají však společně s hrobem z Drahlova značně omezenou vypovídací hodnotu; byly objeveny již
koncem 19. století a až na výjimky postrádají nálezové okolnosti.
Pohřebiště ze Slatinic Trávníků se vyznačuje přísnou bipolaritou při ukládání zesnulých. Hrobové jámy jsou shodně
orientované ve směru JZ – SV. Vedle prostých hrobových jam obdélného půdorysu, většinou se zaoblenými rohy, se
vyskytly i hroby se stupňovitou úpravou stěn. V jednom případě se nám podařilo rozpoznat zbytky dřevěné rakve, v
několika dalších hrobech ji lze s velkou pravděpodobností předpokládat. Na skeletech dvou pohřbených byly
pozorovány stopy červeného barviva. V hrobech se našly zbytky masité potravy, přičemž se vždy jednalo o žebra
drobných přežvýkavců.
Rozbor pohřebního ritu a hrobového inventáře slatinického pohřebiště a jejich srovnání s moravskými pohřebišti
stejného období prokázal, že se jedná o pohřebiště nitranské kultury, jejíž oikumenou bylo území východně řeky
Moravy. Pohřebiště ze Slatinic společně se dvěma dalšími dosud známými lokalitami (Příkazy a Drahlov) jsou
dokladem toho, že malé skupiny osadníků tuto hranici překročily a usídlily se na jejím pravém břehu. Zde však byli
nově příchozí vystaveni poměrně silnému vlivu plně rozvinuté staroúnětické kultury, což se projevilo především na
keramickém inventáři hrobů, a to na rozdíl od šperků a drobných předmětů osobní potřeby, které jsou citlivějším
indikátorem kulturní příslušnosti.
Probíhající archeologický výzkum neunikl pozornosti místních obyvatel. Mnozí z nich nás pravidelně navštěvovali a se
zájmem sledovali postup záchranných prací. A tak se stalo, že přišel i starší manželský pár, od vesnice přes zorané
pole, žena s černou taškou v ruce. Prošli pohřebištěm, stanuli u hrobu č. 1, žena vyndala z tašky bílé chryzantémy,
obložila jimi pohřeb, stala, sepnula ruce a tiše se s manželem modlili. Chvíli jsem nebyl schopen jakkoliv reagovat. Pak
jsem se ale zmohl na otázku, proč to dělají? Žena odpověděla: „pro vzpominkô“. Poté, co jsem je přesvědčil, že si mají
květiny odnést, neb je jich škoda, protože pohřeb bude záhy vyzvednut a odvezen, uložily chryzantémy zpět do tašky a
zavěšeni zvolna odcházeli k vesnici. Díval jsem se za nimi a nemohl jsem se zbavit pocitu, že tu ženu, právě tu jednu
jedinou ženu z hrobu č. 1 znali osobně.
Halová stavba z pozdní doby římské
Pozůstatky halové stavby byly objeveny přibližně 30 m severovýchodně od pohřebiště a to v podobě kůlových jamek
seskupených do podélných a příčných linií na ploše obdélníku o rozměrech 36 x 10 m, což byl pravděpodobně i její
původní půdorys. Dislokace kůlových jamek nasvědčuje tomu, že stavba orientovaná delší osou ve směru Z – V byla
rozdělena do tří samostatných prostor, z nichž centrální byla přístupná protilehlými vchody od jihu a severu, ale
současně i z východu, z místnosti tvořící východní část stavby. Dům se sedlovou střechou zanikl požárem někdy na
přelomu 3. a 4. století našeho letopočtu. O výjimečnosti nálezu svědčí skutečnost, že z celého území státu jsou pouze
dvě stavby, které svými rozměry a charakterem přibližně odpovídají domu ze Slatinic. Jedná se o halovou stavbu ze
Šaratic, dlouhou 30 a širokou 10-11 m, datovanou do 3. století n. l. a z Kanína o rozměrech 27,5 m x 6 m. Halový dům
z polohy Trávníky, jemuž lze přiřknout obytnou a současně i hospodářskou funkci, byl součástí většího komplexu
staveb. Vedle menších zemnic, stavebních jam a různých sídlištních objektů zde byly odkryty i dvě hrnčířské pece se
zlomky vyspělé jiříkovické keramiky. Nález zohýbaného železného meče z polohy jižně od místního nádraží indikuje
polohu soudobého pohřebiště.
Miroslav Šmíd, ÚAPP Brno

