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Příloha: obecně závazná vyhláška č.1/2006

Vážení spoluobčané,
vydání Zpravodaje obcí Slatinice a Lípy se stalo již krásnou tradicí, ve které Vás tak pravidelně informujeme o
celkovém dění v obci v uplynulém roce.
Konec letošního roku byl především ve znamení komunálních voleb, ve kterých jste rozhodovali o novém
zastupitelstvu pro nastávající volební období. Dovolte mi proto ještě jednou touto cestou poděkovat bývalým
radním a zastupitelům za jejich nelehkou práci v předešlém období a současně poděkovat Vám občanům za důvěru,
se kterou jste správu naší obce vložili do rukou zastupitelstvu novému.
Do volebního období vstupujeme s několika cíly. Doufáme, že se nám podaří postupně dokončit některé resty
z minulých let a současně budovat i zlepšovat prostředí v naší obci tak, abychom zpříjemnili život nejen
současníkům, ale i generacím budoucím.
Přílohou letošního zpravodaje je kopie obecně závazné vyhlášky, která upravuje pravidla pro volný pohyb psů
v obci. Prosíme Vás proto, o důsledné dodržování této vyhlášky, abyste se vyhnuli případným postihům.
Spolu s tímto předpisem byla vydána i vyhláška upravující poplatek
za odpady na 300 Kč za osobu a rok. Díky příznivému trendu, kdy se
zvyšuje množství vytříděných odpadů, dochází pouze k minimálnímu
navýšení (o 10 Kč), i když ceny za likvidaci odpadů rostou daleko
výrazněji. Abychom ještě více podpořili příznivý trend v třídění
odpadů, budou v obou částech obce rozmístěny další kontejnery pro
separovaný odpad.
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: Jiří Ambros – starosta

„Slibuji na svou čest a svědomí věrnost České republice. Budu dbát vůle a zájmů lidu, řídit se ústavními a
ostatními zákony České republiky
a pracovat k tomu, aby byly uváděny v život.“
…aneb
volby do Zastupitelstva obce Slatinice
Ve dnech 20. a 21. října 2006 proběhly v naší obci volby do zastupitelstva obce.
Pro voliče okrsku č.1 - Slatinice byla připravena volební místnost v nově zrekonstruované zasedací místnosti
obecního úřadu, v Lípách již tradičně volby proběhly v sále kulturního zařízení.
U občanů obou částí naší obce se volby setkaly s obrovským zájmem, o čemž svědčí i velká voličská účast z celkového počtu 1227 voličů odvolilo 949.
Do volebního boje vstoupily tři registrované strany: Volební strana č. 1 – Sdružení nezávislých kandidátů Slatinice
2006, volební strana č. 2 – Sdružení nezávislých kandidátů a volební strana č. 3 – Sdružení za sjednocení občanů
obcí Slatinice a Lípy.
Všechny strany připravily bohatou předvolební kampaň, v rámci které nabízely občanům své volební programy a
slibovaly… Samotné rozhodnutí však zůstalo jen a jen na občanech.
Po urputných bojích nakonec zvítězila volení strana č.1 – Sdružení nezávislých kandidátů Slatinice 2006 a v novém
zastupitelstvu tak získala 7 mandátů, volební strana č. 2 – Sdružení nezávislých kandidátů získala 5 mandátů a
volební strana č. 3 – Sdružení za sjednocení občanů obcí Slatinice a Lípy získala 3 mandáty. Jména nových
zastupitelů byla známa. Zbývala volba starosty, místostarosty a radních…
Ustavující veřejné zasedání Zastupitelstva obce Slatinice se uskutečnilo 1. listopadu 2006 v sokolovně ve
Slatinicích. I zde byla účast našich občanů nemalá (zapsaných 127 občanů), což na ostatních veřejných zasedáních
nebývá zvykem (proč?). Po slavnostním složení slibu nových zastupitelů přišla na řadu volba starosty. Veřejným
hlasováním s počtem deseti hlasů „pro“ byl zvolen Jiří Ambros, 1. místostarostou byl zvolen Lubomír Vymazal a 2.
místostarostou František Žouželka. Zbývajícími členy rady byli zvoleni Jiří Starosta a Jarmila Střídová.
Dobojováno…nezbývá než popřát novému zastupitelstvu hodně zdaru v jejich nelehké práci, která je základem pro
rozkvět naší obce a spokojený život všech jejich občanů.

Složení Zastupitelstva obce Slatinice pro období 2006 – 2010
Ambros Jiří
MUDr. Boháč Stanislav
Dlabal Drahomír
MUDr. Hajdová Jaroslava
Ing. Novák Petr
Reif Milán
Ing. Růžička Pavel
Slezák Karel
Starosta Jiří
Strouhal Pavel
Střídová Jarmila
Šolc Jaroslav
Ing. Valenta Břetislav
Vymazal Lubomír
Žouželka František

Rada obce Slatinice
Jiří Ambros – starosta
Lubomír Vymazal – 1.místostarosta
František Žouželka – 2.místostarosta
Jiří Starosta – člen rady
Jarmila Střídová – člen rady

Finanční výbor
Jarmila Střídová
Jana Stachová
Ing. Lukáš Holubík

Kontrolní výbor
Jiří Starosta
Ing. Pavel Růžička
Ing. Antonín Duda

Stavební komise
Bc. Michal Sedlák
Ing. Petr Novák
Drahomír Dlabal

Kulturní komise
Ing. Marie Smičková
Jana Daňková
Zuzana Kolašínová
Věra Šreiberová
Anna Vymazalová
Anna Černohousová
Vladimír Opletal

Výstavba v obci
Vážení spoluobčané,
bilancování letošního roku je pro mě jiné než předchozí, a tak dříve než uvedu výčet akcí a stavebních úprav, které
v letošním roce na naší obci proběhly a na nichž se větší či menší měrou podíleli pracovníci technické skupiny
obecního úřadu, uvedu důvod, proč já rok 2006 vnímám jako odlišný a do jisté míry zlomový. Asi všichni tuší, že
ještě jednou zamířím k pro nás letos tak důležitému tématu a tím byly volby do zastupitelstva obce. Veškeré bilance
úspěchů či nezdarů byly totiž probrány právě k této příležitosti. Výsledky nejen letošního roku, nýbrž celého
čtyřletého období byly předloženy k posouzení Vám, občanům Slatinic a Líp. Samotný výsledek byl sice velmi
potěšující, ale je tu pro mne mnohem cennější poznání, které se právě v tomto roce, a právě díky volebnímu dění
projevilo. Tou pro mne neuvěřitelně cennou zkušeností je, že naše obec patří mezi ty, ve kterých se lidé umí
v klíčových situacích spojit, najít v sobě schopnost soudržnosti, pospolitosti a jako celek nastavit morální hráz
intrikám či nepoctivě zamýšleným krokům. Na to můžeme být všichni hrdí a za to Vám všem chci poděkovat.
Ale nyní již k činnosti technické skupiny OÚ. V I.čtvrtletí r.2006 jsme se
věnovali převážně úklidu sněhu, kdy bylo nutné pravidelně odklízet
všechny obecní chodníky a komunikace a souběžně odstraňovat sníh
z objektů, které mají rovné střechy (např. MŠ, sokolovna a horní
obchod). Pro úklid komunikací již několik let naše obec využívá
mechanizaci, kterou nám bezplatně půjčují Ing. Mišák a Z. Sekera za což
jim patří naše poděkování.
V letošním roce jsme si však poprvé museli pronajmout traktor se ZD
Senice, jelikož traktor Ing.Mišáka byl na generální opravě. Přes zimní
období probíhaly i tradiční opravy strojů určených na údržbu zeleně.
V únoru bylo nákladem cca 25 tis. opraveno nákladní vozidlo Tatra, aby
splnilo podmínky TK. Opraveny byly i nakladače HON a Poclein.
Podařilo se také vyrobit vrata do spodní stodoly ve dvoře OÚ, kde bude vybudováno kryté stání pro všechny stroje
určené na údržbu travnatých ploch. Další vyrobená vrata včetně přístřešků byla určena na zabudování do hasičské
zbrojnice v Lípách.

U jižního vchodu do sportovního areálu byla zpevněna část vozovky, kterou chceme využít jako plochu vhodnou
pro otáčení vozidel. Současně v této části obce byla dokončena slíbená výstavba plotu u zahrady p. Mišáka, dále
upraven okolní terén a instalovány zbývající 2 sloupy VO u cesty mezi tréninkovým hřištěm a mlýnem.
V ulici před lázněmi a u mlýna byla odstraněna zeleň, která již bránila bezpečnému nájezdu vozidel na komunikaci,
či přímo poškozovala projíždějící vozidla. Tato zeleň bude postupně nahrazena vhodnými druhy stromů či keřů dle
studie a doporučení zahradního architekta.
Souběžně probíhaly práce na odstraňování poruch vodovodního řadu, zejména výměny mrazem poškozených
vodoměrů. Náklady na tyto výměny musí hradit uživatelé, neboť je jejich povinností chránit vodoměry před
poškozením. Větší oprava na hlavním potrubí se prováděla pouze v ulici „Na cikánce“.
Koncem měsíce srpna byla firmou HB Delta dokončena oprava
části střechy místního kostela. Jedná se o první etapu opravy, která
zahrnovala opravu střechy nad presbytářem a opravu klenbových
táhel. Obec Slatinice zajišťovala projektovou dokumentaci pro
celkovou opravu střechy, která zahrnuje mimo již zmíněnou část i
chrámovou loď se sanktusníkem a věž kostela. Předpokládané
náklady na tyto dvě další etapy jsou 4,5 mil.Kč.
První etapa si vyžádala náklady ve výši 1 450 000 Kč, přičemž
došlo k nepředvídanému navýšení z důvodu většího rozsahu
výměny trámců konstrukce krovu. Tato etapa byla financována
zejména ze zdrojů farnosti Slatinice, částečně z dotace
Ministerstva kultury a rozpočtu obce.
Další, pro místní školu velmi potřebnou stavební akcí, byla
přístavba sociálního zařízení k budově ZŠ. Jelikož při nedávné rekonstrukci školní kuchyně došlo ke zrušení části
soc.zařízení pro žáky, bylo nutné tento nedostatek vyřešit přístavbou ke školní budově směrem do školního dvora.
Tuto akci realizovala stavební firma Ing. Valenty nákladem cca 380 tis. Kč.
Současně s uvedenou akcí zajistila obec obnovu naprosto nevyhovujícího a nebezpečného stavu hlavního schodiště.
Schodišťové stupně včetně podest byly obloženy mramorovými deskami v hodnotě přibližně 75 tis. Kč. Obnoveno
bylo rovněž zábradlí na celém schodišti v provedení z jeklových profilů s dřevěnou výplní. Nad rámec uvedených
prací byl na konci prázdnin ještě předlážděn dvůr za objektem ZŠ.
Závady zjištěné Krajskou hygienickou stanicí, celkový technický stav objektu a nevyužité prostory po bývalé
uhelně, to vše byly hlavní podněty k rozhodnutí obce pro provedení stavebních úprav hospodářské části mateřské
školy. Současně s odstraněním uvedených hygienických závad byl vyřešen problém stravování zaměstnanců OÚ a
seniorů obce zřízením samostatné jídelny. Z celkových nákladů ve výši přibližně 974 tis. Kč bylo 325 tis. Kč
hrazeno z dotačního programu obnovy venkova Olomouckého kraje.
Mezi významné letošní akce jistě patřilo i budování zastávky na
cyklotrase ve sportovním areálu v rámci dotačního programu
Leader +, ze kterého jsme získali bezmála 500 tis. Kč. Tuto akci
realizoval místní umělecký řezbář a sochař p. Jaroslav Holec.
Pracovníci obce nad rámec projektu provedli opravu přístupových
komunikací a výstavbu hřiště na petanque.
Dále jsme se podíleli na opravě hasičské zbrojnice ve Slatinicích a
kulturního domu v Lípách, kde byla instalována nová vrata a jejich
zastřešení včetně vstupních dveří. Proběhla plánovaná výsadba
stromů a keřů u mlýna a u lázeňských pramenů. Bylo dokončeno
odkanalizování myslivecké chaty „U lumpíka“ a objektů ve dvoře
č.p. 14 včetně vydláždění přilehlé plochy. Nově vydlážděna byla i
točna u sportovního areálu a část chodníků na „Pohoršově“.
Dále bylo realizováno několik oprav vodovodního řadu a úspěšně byla dokončena i sanace omítek v domě služeb.
V obou částech obce byla samozřejmě realizována i pravidelná údržba zeleně a komunikací.
Poslední letošní akcí byla rekonstrukce vstupního prostor do obecního úřadu a zřízení informační centra v tomto
objektu. Jde o součást prací, na které získala obec dotační prostředky ve výši 498 tis. Kč opět z programu EU Leader +. Součástí stavebních prací před budovou obecního úřadu jsou mimo kamenných zídek se sedáky a znakem
také informační tabule a stožáry na prapory. Dále zde byla instalována svítidla podél přístupových schodů a
pískovcový znak obce a ČR na fasádě budovy při vstupních dveřích. Ve vstupním prostoru budou instalovány
vitríny s informacemi o naší obci a předměty z doby minulé i přítomné.
Jelikož v obci Třebčín byl pokládán nový živičný povrch vozovky, bylo nutné prodloužit kanalizačního potrubí
v délce 70 b.m do k.ú. Lípy tak, aby bylo možné tento úsek napojit na připravovanou výstavbu kanalizace v části
obce Lípy. Tuto akci realizovala firma Horstav nákladem 240 tis. Kč. Za vydatné pomoci dobrovolných hasičů se
v současné době také provádí rekonstrukce osvětlení hřiště v Lípách.
Přeji Vám hezké vánoční svátky, hodně zdraví, štěstí a vzájemného porozumění v roce 2007
Karel Slezák, ved. tech. skupiny OÚ Slatinice

Z roční evidence obyvatel
V roce 2006 jsme zaznamenali narození těchto dětí:
Slatinice
Prosinec 2005
Duben 2006
Květen 2006
Červen 2006

Filipi Sára
Svoboda Ondřej
Štaflová Kristýna
Dočkal Marek
Kurfürstová Elena
Benda Ondřej
Třísková Leona
Švub Radek
Svozil Miloslav

Červenec 2006
Srpen 2006
Září 2006
Lípy
Březen 2006
Červen 2006
Listopad 2006

Pauzrová Kateřina
Jalůvka Jiří
Lakomý Michal
Merta Dominik

Všem narozeným dětem přejeme život plný radosti a sluníčka.
V průběhu letošního roku nás navždy opustili tito spoluobčané:
Jakimik Lubomír
Valentová Ludmila
Vodák Miroslav
Sedláček Dušan
Valentová Anna
Šolc Antonín
Hošková Božena
Jahn Milan
Kopečný Ludvík
Peřina Oldřich
Smička Ladislav

Slatinice
Slatinice
Lípy
Lípy
Slatinice
Slatinice
Lípy
Slatinice
Lípy
Slatinice
Slatinice

58 let
75 let
61 let
45 let
76 let
90 let
86 let
79 let
82 let
85 let
89 let

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
Ke dni 30. listopadu 2006 je v registru obcí Slatinice a Lípy 1482 trvale hlášených obyvatel 348 osob v Lípách, 1134 osob ve Slatinicích.
Věkové složení obyvatel obce k 30.11.2006
Věk
0 – 15
16 – 30
31 – 45
46 – 60
61 – 75
76 – 90
91 – 105

Muži
128
166
181
152
121
29
2

Ženy
96
139
158
136
123
48
3

Celkem
224
305
339
288
244
77
5

Celkem

779

703

1482

Průměrný věk

39,03

41,98

40,43

Přehled o počtu mužů a žen v našich obcích k 30.11.2006
Slatinice

Lípy
Muži
603

Ženy
531

Muži
176

Ženy
172

Zpráva o činnosti kulturní komise při OÚ Slatinice
Stejně jako minulé roky, byl i ten letošní bohatý na kulturní život obou našich obcí. Do činnosti kulturní komise
patří již tradičně rozesílání blahopřání oslavencům - občanům obce, kteří slaví významná životní jubilea. Malý dárek
s osobní účastí členů kulturní komise jistě oslavence potěší. V místním rozhlase a na pietních místech se pravidelně
loučíme se zemřelými spoluobčany.
Začátkem roku jsme pro naše děti uspořádali na kluzišti za farou tradiční karneval na ledě. Tato akce měla opět
velký úspěch a zúčastnilo se jí mnoho dětí i rodičů. Děti se na karnevalu představili přestrojeni za různé bytosti
z pohádek. Nejlepší masky byly oceněny sladkou odměnou. Rovněž návštěvy divadelních představení v Moravském
divadle v Olomouci se již staly tradicí a jednotlivé zájezdy na představení vzorně organizovala paní Věra Šreiberová
(některá představení letošního roku: Nabucco, Cigánský baron, Ptáčník).
Velkou akcí obecního úřadu a kulturní komise bylo zahájení „Hanáckého cestovatele“ na chatě „Lumpík“ s bohatým
kulturním programem. Májový koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Slatinicích za účasti smíšeného
pěveckého souboru Kantika z Litovle měl bohatou účast jak našich občanů, tak občanů z okolí. Výtěžek z koncertu
byl určen na opravu střechy zdejšího chrámu.
Další kulturní akce:
• Slavnostní rozloučení žáků 9. třídy
• Zájezd do Prahy na představení v Národním divadle
• Beseda o návykových látkách
• Pomoc při organizaci slatinických hodů
• Spoluúčast na promenádních koncertech v místních lázních
V listopadu proběhlo další úspěšné setkání důchodců v místní sokolovně, které bylo doprovázeno bohatým
kulturním programem.
Pro občany našich obcí jsme připravili zájezd do předvánoční Vídně.
Kulturní komise pracuje ve složení: Smičková Marie, Daňková Jana, Kolašínová Zuzana, Opletal Vladimír,
Šreiberová Věra, Vymazalová Anna, Černohousová Anna.
Všem občanům, kteří nám v průběhu roku aktivně pomáhali upřímně děkujeme.
Na závěr Vás zveme na „Slavnostní setkání u vánočního stromu“, které se uskuteční v pátek 22.12.2006. Doufáme,
že tóny koled ještě umocní příjemnou předvánoční atmosféru.
Členové kulturní komise

Vážení občané,
po dlouhých přípravách a jednáních byl vypracován projekt na generální opravu farního kostela ve Slatinicích,
zasvěceného P.M. Nanebevzetí. Chrám byl vybudován na místě původního kostelíka – maličkého, nevzhledného a
již nedostačujícího.
Za ideou novostavby kostela současného stál dlouholetý farář P. Václav Hlávka, zesnulý 14.4. 1768, který po celý
život soustřeďoval finanční prostředky a ochránil je za dramatických okolností i v době pruských válek. Brzy po
jeho smrti bylo započato s odklízením staré věže a následně se stavbou kostela stávajícího. Tento dům Boží byl
dostavěn v r. 1772 a 20.8. 1775 také slavnostně vysvěcen. Již 234 let je daleko viditelnou dominantou obce
Slatinice, evidovaný ve Státním seznamu památek pod č. 1936/1.
Při pohledu z blízka je ale znát, že zestárl – vždyť přežil tolik generací občanů !
V něm se stále hlásá evangelium, zde jsou posvěcována naše manželství, křtíme tu své děti, sem se také přicházíme
rozloučit s našimi zesnulými.
Nelze opomenout ani vlídnou přízeň lázeňských hostů, kteří se do nejstarších moravských lázní opakovaně vracejí
hledat ztracené zdraví, ale přicházejí také do našeho chrámu duchovně se povzbudit. Kriticky ovšem hodnotí, že náš
kostel chátrá – a rozhodně jim to není lhostejné, jak vyplývá z osobních rozmluv. Tím spíše by to nemělo nechávat
v klidu nás, kteří zde trvale bydlíme…
Když v roce 1972 byla provedena výměna klempířských prvků, v roce
1982 obnoven nátěr věžní báně a v roce 1991 nátěr venkovní fasády,
nedostalo se posud na generálku střechy kostela. Začala opadávat
břidlice, zteřelo trámoví, jehož stav odborná prověrka posoudila jako
urgentní nutnost komplexní výměny celého pokryvu. Tato naléhavá,
řemeslně i finančně náročná akce byla po několika jednáních rozvržena
na tři léta.
V letních měsících roku 2006 firma H.B. Delta Vsetín (vybrána
z několika nabídek) ukončila první etapu oprav – výměnu vazebních
trámů a krytiny nad presbytářem ( z plánovaného rozpočtu bylo
vyčerpáno 1.400 000,- Kč). V roce 2007, v rámci 2. etapy oprav, má
být vyměněno pokrytí hlavní lodi s rozpočtem 2,5 mil. Kč, v roce 2008
se plánuje dokončení 3. etapy - oprava věže kostela- v nákladu 2 mil. Kč.

I když vedeme jednání o finanční pomoci nadřízených orgánů, nemůžeme očekávat úhradu celého rozpočtu. Proto ve vědomí, že oprava nesnese odkladu, obracíme se, vážení občané, na každého z vás s tímto návrhem: V nejbližších
dnech Vás navštíví dvojice našich farníků s prosbou o finanční příspěvek, v důvěře, že nás neodmítnete.
Vždyť, jestli naši předkové v těžkých podmínkách 18. století společně dokázali zbudovat takové dílo, jakým je náš
památný kostel, neměli bychom se jimi nechat zahanbit. Radostného dárce miluje Bůh, on Vás odmění, a k těm,
kteří před staletími obětavě přispívali na novostavbu tohoto chrámu a na něž v motlitbách Církve s láskou
vzpomínáme, se dnes připojíte i Vy !
Za každý Váš dar Pán Bůh zaplať !
Kdo potřebuje autorizovaný doklad o daru, bude mu vydán.
Farní rada Slatinice

Základní škola informuje
Opět se blíží konec roku a tím pádem nastává čas bilancování a plánů do dalšího roku.
Dovolte mi , abych ve stručnosti shrnula, co se událo u nás ve škole a co chystáme pro další, doufám, že stejně
úspěšný rok.
První změnou byla změna názvu školy a to na zdlouhavé Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková
organizace. Tím pádem děti z mateřinky můžou říkat, že chodí do základní školy a deváťáci si dělali legraci, že ještě
chodí do školky. Ale teď už vážně. Myslím, že tento rok můžeme považovat za docela úspěšný. Něco se nám
podařilo výborně, něco dobře a některé věci můžeme zcela jistě za přispění všech učitelů, žáků, rodičů i obce zlepšit.
Co se nám podařilo. Za úspěšné můžeme určitě považovat přijímací řízení na střední školy. Všichni deváťáci, kteří
konali přijímací zkoušky, byli přijati hned v 1.kole a to si vybrali dosti náročné školy. Z 28 žáků bývalé devítky byli
tři přijati na prestižní gymnázia (Slovanské gymnázium, Gymnázium Hejčín, Gymnázium J.Wolkera v Prostějově),
dva žáci byli přijati ke studiu na obchodní akademii (obor – obchodní lyceum i obchodní akademie), 1 žákyně na
SPŠ v Přerově – obor Pedagogické lyceum, 2 žáci na zdravku, 1 žák na SPŠ strojnickou, 3 žáci na učební obor
s maturitou, 1 žákyně na SŠ polygrafickou a 1 žákyně vykonala úspěšně talentové zkoušky na SŠ řezbářskou do
Tovačova. Ostatní žáci si zvolili učební obory a kromě tří byli všichni přijati hned v 1.kole. U učebních oborů je
nutné sledovat požadovaný průměr známek, protože pokud ho má žák horší, než dané učiliště požaduje, pak šance
na přijetí je mizivá. Doufám, že si z toho vezmou ponaučení letošní deváťáci a nepřecení své známky. Po 2.kole byli
nakonec všichni přijati a my jsme si mohli na chvíli oddechnout. Na druhé straně musím bývalé deváťáky, kteří
konali přijímací zkoušky, velmi pochválit, protože tzv. testy Scio zvládli výborně a v pořadí přijímaných žáků
obsadili vynikající místa. Letošní deváťáky čekají přijímací zkoušky 23.4.2007 a doufám, že zaberou a budou stejně
dobří jako jejich předchůdci, protože úspěšnost našich žáků u přijímacích zkoušek za posledních pár let je téměř
100% ( v posledních 3 letech zcela 100%).
K dalším úspěchům můžeme přidat umístění našich žáků v různých soutěžích. Jen ty nejdůležitější: Kristýna
Coufalová – 1.místo v krajském kole soutěže Matematický klokan, kategorie CVRČEK. Tereza Kramarovičová –
1.místo v okresním kole konverzační soutěže v anglickém jazyce kategorie II.A, 4.místo v krajském kole stejné
soutěže. Jan Burget – úspěšně vyřešil úlohy 1. a 2.kola astronomické olympiády a postoupil do celostátního kola,
které se konalo v budově Akademie věd ČR v Praze, kde obsadil krásné 19.místo. Družstvo šachistů ve složení
Ondřej Chudoba, Jan Strnad, Jan Kolašín, Tomáš Navrátil, Tomáš Ociepka, Tomáš Zapletal – 1.místo v okresním
přeboru škol v šachu v kategorii 6.- 9.tříd, 2.místo v krajském kole téže soutěže a tím pádem postup do celostátního
kola, které se konalo v Hluku u Uherského Hradiště, kde jsme (jako jediná škola bez trenéra) obsadili 18.místo.
Kateřina Coufalová – získala ve výtvarné soutěži Cestou dvou bratří čestné uznání a její práce byla publikována ve
sborníku této soutěže. Družstvo fotbalistů 6.- 9.třídy obhájilo loňské prvenství ve Fotbalovém turnaji O pohár Jana
Fialy.
K úspěšným akcím již téměř uplynulého roku můžeme zcela jistě připočítat projekt Evropský den jazyků, do kterého
se se zápalem zapojily všechny třídy, oslavu Heelloweenu spojenou se soutěží O nejkrásnější dýni, výstavu
adventních věnců, každoroční Mikulášskou nadílku, vánoční besídky, dětský karneval, ples, dětský den. Za velmi
zdařilé můžeme považovat i „Pasování prvňáčků na školáky“. Velký úspěch u diváků mělo vystoupení
dramatického kroužku ke Dni matek, kdy děti sehrály 2 kratší pohádky – Jak se dělá pohádka a Kocour v botách.
Nesmím zapomenout na vystoupení Malé Hanačky ať už v lázních nebo při různých akcích pořádaných v naší obci a
okolí.
V letošním školním roce jsme pro naše žáky přichystali určité novinky. Jednak došlo ke změně v pedagogickém
sboru – do zaslouženého důchodu odešla p.uč. Milena Švecová a na uvolněné místo nastoupila p.uč. Jaroslava
Karásková s aprobací český jazyk a německý jazyk. Ministerstvo školství zavedlo povinnou výuku angličtiny již od
třetí třídy a protože cizí jazyky jsou stále více potřeba, zavedli jsme od 7.ročníku výuku druhého cizího jazyka a to
německého. Věřím, že i přes občasné „brblání“ žáků, tuto změnu v budoucnu mnozí ocení.

Menší změny doznala i nabídka zájmových kroužků na naší škole:
Malá Hanačka, angličtina pro 1. – 3.třídu, dramatický kroužek, individuální logopedická péče, keramický kroužek
pro 1.- 5.třídu, výtvarný kroužek pro 1.- 5.třídu, základy hry na kytaru, hra na kytaru pro pokročilé, sborový zpěv,
keramický kroužek pro 6.- 9.třídu, kroužek ruského jazyka, cvičení z angličtiny pro 6.- 9.třídu, cvičení z češtiny a
matematiky pro deváťáky, kroužky reedukace ve všech třídách, kroužek aerobiku, svou činnost pomalu zahajuje i
šachový kroužek (problém s trenéry – nyní 1x za 14 dní začal dojíždět do naší školy mezinárodní šachový mistr p.
Richard Biolek).
A co jsme už od začátku roku zvládli? Zopakovali jsme úspěšný Evropský den jazyků, žáci 3. a 4. ročníku začali
jezdit do Olomouce na plavání, skvělá byla i oslava Heelloweenu - tentokrát žáci soutěžili nejenom o nejkrásnější
dýni ale i o nejlepší strašidlo. Objevili se i první „vlaštovky“ v soutěžích: Ondřej Valsa – 3.místo ve skoku z místa
v oblastním kole Kinderiády, Martin Ryšavý – 2.místo v okresním turnaji školních družin ve hře Superfarmář,
3.místo v okresním přeboru škol v šachu v kategorii 6.- 9.tříd. Dále jsme uspořádali výstavu adventních věnců
spojenou s prohlídkou nové keramické dílny, kde mohli návštěvníci obdivovat šikovnost našich žáků v práci
s hlínou. Své výrobky věnovali žáci našim starším spoluobčanům na jejich setkání v sokolovně.A co nás čeká ?
Lyžařský výcvik pro 7.ročník tentokrát v Malé Morávce, lyžařský výcvik pro 1.stupeň v Hlubočkách, škola
v přírodě, karneval, ples, dětský den, pokud nás počasí nezklame jako loni tak pálení čarodějnic, různé projekty na
oživení a zpestření výuky, dramatický kroužek nacvičuje další pohádku, a mnoho dalších soutěží a akcí nejen pro
naše žáky ale i pro veřejnost.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří nám během roku pomáhají a se školou vzorně spolupracují. Poděkování
patří nejenom Obecnímu úřadu Slatinice, ale i našim sponzorům, rodičům a bývalým žákům. Všem do nového roku
přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a úspěchů.
Zuzana Kolašínová, ředitelka

Jak se daří našim Beruškám a Motýlkům
Mateřská škola ve Slatinicích je plná berušek a motýlků. Děti jsou rozděleny podle věku do dvou oddělení – mladší
děti jsou naše Berušky, starší děti Motýlci. Celkem je jich 42.
Děti mohou své schopnosti a talent rozvíjet ve výtvarném kroužku a v hudebně-pohybovém.
Stále větší zájem je o kroužek anglický a o lyžování předškoláčků v Hlubočkách.
V letošním roce jsme využili možnosti navštěvovat se staršími dětmi bazén v lázeňském hotelu Balnea. Bohužel tato
možnost již není, což je, hlavně pro děti, obrovská škoda.
Dětem zpříjemňuje pobyt ve školce spousta zajímavých akcí. Každý měsíc jezdíme na divadelní představení nebo
divadelníci jezdí s krásnými příběhy za námi přímo do školky.
V tom druhém případě mají možnost pohádku zhlédnout i menší děti, se kterými jsou ještě maminky doma na
mateřské dovolené.
Velký úspěch měla v tomto roce „Puzzliáda“, kde děti společně s rodiči soutěžily o zajímavé ceny ve skládání
puzzlí.
Také jarní besídka a zábavné odpoledne na zahradě mateřské školy sklidily velké ovace. Děti soutěžily v různých
disciplínách a za každý splněný úkol získaly sladkou odměnu. Na závěr jsme si všichni smlsli na vlastnoručně
opečeném kabanosu. Celé odpoledne nám zpříjemnil písničkami p. Planička a s pomocí při organizaci soutěží
ochotně přispěchali žáci základní školy. Všem ještě jednou moc děkujeme.
V červnu děti se svými p. učitelkami navštívily Dinopark ve
Vyškově a i když jsme vedle těch velkých dinosaurů vypadali jako
mravenečci, nikdo se nebál a téměř každý si nějakého toho obra
pohladil.
Na podzim jsme „na zkoušku“ zorganizovali malou burzu dětského
oblečení, sportovních potřeb a hraček. Akce se setkala u maminek
s úspěchem a v příštím roce akci určitě zopakujeme - navíc společně
s I. stupněm základní školy.
5. prosince přišel do školky Mikuláš s čertem. Ale protože v naší
školce jsou jenom samé hodné děti, čert neměl šanci. Ještě nás čeká
zpívání u vánočního stromečku a než se nadějeme, bude nový rok.
Na závěr mi dovolte jménem všech dětí a pedagogických
pracovníků poděkovat za pomoc při sběru papíru, díky kterému mají
děti spoustu nových hraček a her k jejich radosti i rozvíjení , a popřát všem našim příznivcům krásné a pohodové
vánoční svátky a v nastávajícím roce hodně zdraví a úspěchů.
Vlasta Macháčová, vedoucí mateřské školy
Zápis dětí do mateřské školy spojený se dnem otevřených dveří se uskuteční ve dnech 16., 17. května 2007.

Slatinická knihovna
Ke dni 30. listopadu 2006 je ve Slatinické knihovně zapsáno 85 čtenářů (z toho 31 dětí). Proti loňskému období je to
o 11 více. Paní učitelky ZŠ s dětmi z nižších ročníků někdy i MŠ, chodí do knihovny na tzv. exkurze. Dětem
vysvětlím vše o půjčování knih i o tom, jak s nimi zacházet. Taková návštěva je motivací pro děti i jejich rodiče.
Dám takový příklad. Paní učitelka I. Dopitová, stálá čtenářka už od dětství, přišla se svou třídou do knihovny na
besedu o knihách. Vzápětí po tom přišla znovu a vybrala z našeho knižního fondu knihy vhodné pro své žáky. Tyto
vypsala a vyvěsila v knihovně. Hned potom si někteří její žáčci přišli knihy půjčit. Protože jsou to druháci, přišli i
s rodiči a knihy si pro sebe půjčily i maminky. Mám z toho radost. Vždyť k čemu je krásná knihovna s množstvím
knih když čtenáři nechodí. V současné době máme díky výměnnému systému knih dostatek. Také OÚ přidělil
peníze na zakoupení novinek pro náš knižní fond.
Tímto zvu srdečně všechny naše občany, kteří si cestu do naší knihovny ještě nenašli, aby se přišli alespoň podívat.
Třeba se jim teď v zimním období zachce přečíst pěknou knihu.
Výsledky od ledna 2006 – 30.11.2006 :
Návštěvníků knihovny - 962
Zapůjčené tituly – 4588.
Knihovnice V. Heckelová
Knihovna Lípy
Ke konci roku 2006 eviduje knihovna 13 stálých čtenářů z řad dětí i dospělých.
Mezi nejčastější výpůjčky patří knihy tzv. „krásné literatury“.
V loňském roce se i tato knihovna připojila k Projektu internetizace knihoven a svým návštěvníkům tak nabízí
možnost bezplatné práce s internetem.
Návštěvníků knihovny: 85
Stálých čtenářů: 13
Zapůjčené tituly: 257.
Anna Paličková, knihovnice

Ze záznamů kronikáře
Před sto lety se narodil významný občan naší obce Josef Husička
Narodil se 16. července 1906 rolnické rodině ve Slatinicích u Olomouce. Studoval na reálce v Prostějově , kde
maturoval v roce 1927. Po jednoročním pomaturitním kurzu získal učitelskou aprobaci pro obecné školy. Vyučovat
začal J. Husička v Klužínku u Konice. 13. září 1944 byl zatčen německými protektorátními orgány v Senici na
Hané, kde tehdy vykonával funkci ředitele místní školy. Jako důvod zatčení se uváděla protifašistická ilegální
činnost J. Husičky a jeho podpora k partyzánům. Byl souzen v Bavorskem Bayrethu a odsouzen k trestu smrti.
Štěstím bylo, že provedení rozsudku bylo delší dobu oddalováno, a tak počátkem roku 1945 byl J. Husička
osvobozen postupující americkou armádou v Ambergu.
Josef Husička byl úspěšným pedagogem, kulturním a vlastivědným pracovníkem, organizátorem školních a
národopisných výstav. Zasloužil se také o vybudování pomníku Boženy Němcové v Čechových sadech v Olomouci.
Josef Husička byl od skončení 2. světové války čelním představitelem mírového hnutí na okrese Olomouc a řadu let
předsedou Okresního výboru obránců míru, později Okresní mírové rady. Roku 1979 mu byla v Brně udělena
medaile Světové rady míru. Třeba připomenout také Husičkovu práci v regionální historii a vlastivědné práci.
Napsal řadu menších článků z historie a života týkající se starých zvyků při svatbách, způsobů lidových her
venkovských dětí. Napsal o verbování na vojnu ve Slatinicích v 1. polovině 19. stol.. Informoval o archeologických
nálezech u Slatinic, zajímal se o život v pravěku na Velkém i Malém Kosíři. Napsal o podílu lutínského podniku
Sigma Pumpy při budování fontány všesokolskému sletu roku 1932. Vhodným způsobem připomínal nejen školní
mládeži, ale také dospělým, významné místní rodáky a čelní představitele regionálního i národního kulturního
života.
Zprávy a články o uvedených událostech a osobnostech najdeme ve vlastivědném sborníku střední a severní
Moravy. Ani po odchodu do důchodu neztratil J. Husička zájem o veřejný život. Svědectvím o tom je článek
„Příležitostné tisky, grafiky a novoročenky Okresní mírové rady v Olomouci“. Učitel Husička udržoval také četné
styky s významnými postavami našeho národního kulturního života, např. s akademickým malířem Zdeňkem
Burianem a dalšími.
Jako důchodce bydlel Josef Husička v Náměšti na Hané, kde také zemřel 4. června 1991.

Víte, že…?
- Členové hanáckého souboru Hanačka ze Slatinic se zúčastnili před 30. lety natáčení historického filmu o životě
malíře Josefa Mánesa na zámku v Čechách pod Kosířem pod názvem Paleta lásky v režii Josefa Macha.
- Při prusko-rakouské válce byla rakouská vojska rozmístěna kolem Olomouce. Jejich přítomnost tíživě postihla i
naši obec Slatinice. Po porážce Rakouska u Hradce Králové v roce 1866 byly Slatinice obsazeny a úplně
vyrabovány pruským vojskem. Vypukla epidemie cholery. Při kopání základů u rodinného domku v roce 1959 (u
Panenky Marie v ulici „Na cikánce“) byl objeven hromadný hrob těchto obětí.
Vladimír Opletal - kronikář obce Slatinic

Lázně Slatinice a.s v průběhu roku 2006
Rok 2006 byl pro lázně Slatinice klíčovým mezníkem hlavně v otevření
lázní veřejnosti.
V lednu došlo ke zkušebnímu provozu krytého plaveckého bazénu v LD
Balnea, který byl v květnu slavnostně zkolaudován, a kterému požehnal
sám metropolita moravský, arcibiskup olomoucký, monsignor Jan
Graubner.
Lázně se snažily svým kulturním programem vyjít vstříc i obyvatelům
obce. Mezi zmíněné kulturní programy patří např.: pravidelné sobotní
taneční večery pro širokou veřejnost z blízkého i dalekého okolí, letní
lázeňské promenádní koncerty, pravidelné středeční hudební podvečery a
koncerty.
Z jednorázových akcí lze připomenout zahajovací „Lázeňský ples“, Slavnostní žehnání pramenům za přítomnosti
Olomouckého arcibiskupa, „Květinkový ples“, rallye pravidelnosti historických vozidel „Z lázní do lázní“ a
„Lázeňské vinobraní“.
Velice úspěšné byly jarní relaxační soboty.
Od listopadu 2006 mají lázně Slatinice a.s. nového ředitele, je jím pan PhDr. Josef Dušek, jenž přišel s novou
koncepcí využití lázní a lázeňské kapacity, a z tohoto důvodu dojde během roku 2007 k rozsáhlé rekonstrukci
stávajících, téměř nevyhovujících lázeňských budov (přestavba se bude především týkat lázeňského domu Mánes).
Proto se v roce 2007 můžete těšit na novou tvář lázní Slatinice.
Lázně Slatinice
Zpráva o činnosti SDH Slatinice
První dny nového roku nebyly příliš šťastné. 12. ledna zemřel náš dlouholetý člen a starosta, bratr Lubomír Jakimik.
Na jeho místo byl zvolen bratr Jiří Spurný, který v předešlém období zastával funkci kulturního referenta.
Jarní období bylo i letos ve znamení záplav, prvního dubna náš sbor zasahoval v Chomoutově. Hned následující den
jsme vyjeli k požáru do lesa, který, jak se později ukázalo, byl planý.
Mezi naše již tradiční akce patří na jaře a na podzim sběr železného šrotu (8.4. a 14.10.). Sběrem 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 koncem dubna postavili slavnostní májku. U jejího kácení
jsme pro všechny zájemce připravili i pečené makrely. A protože se makrely opravdu vydařily, pro ty, na které
nezbylo, jsme akci zopakovali ještě jednou.
Svoji připravenost a zdatnost v boji s ohněm jsme si prověřili 2. července na soutěži v požárních disciplínách
v Lípách.
V průběhu celého roku jsme za pomoci pracovníků obce a různých dodavatelských firem chystali a následně
realizovali opravu hasičské zbrojnice, která si vyžádala nemalé finanční prostředky. V rámci opravy, která
zahrnovala i připojení na kanalizaci a vodoinstalační práce, jsme provedli nátěr oken, opravili strop i podlahy.
V jedné z místností byla zprovozněna nová kuchyňská linka, a bylo vybudováno sociální zařízení. Část nákladů
hradilo sdružení ze svých zdrojů – asi 35.000,- Kč, poměrně větší část nám uhradila obec (104.000,- Kč). Doufáme,
že se nám práce v nově opraveném prostředí bude dařit ku prospěchu občanů i celé obce.
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.

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 2006. Náš sbor čítá 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. února 2007 opět navštívíte.
V dubnu jsme byli požádáni o pomoc při záplavách v Olomouci – Černovíře. Ve spolupráci s dalšími sbory jsme
stavěli protipovodňové zátarasy a v noci jsme pomáhali evakuovat občany Černovíra, protože nikdo nedokázal
odhadnout, kam až voda vystoupá. Všem, kteří se účastnili, patří poděkování a je třeba připomenout, že náš sbor
obdržel poděkování i od okresu. Během celého roku se věnujeme údržbě požární techniky a výcviku zásahového
družstva. Své dovednosti si nejlépe prověříme na pohárových soutěžích, kterých jsme se zúčastnili v Mezicích,
Liboši, Vrahovicích, Střížově, dále to bylo noční cvičení v Kostelci na Hané a v neposlední řadě na domácí
„pohárovce“, která se uskutečnila začátkem července. Přijelo 15 sborů a můžeme říci, že tento sedmý ročník patřil
k nejpovedenějším.
Dále se chceme pochlubit a současně poděkovat obecnímu úřadu za zakoupení staršího automobilu, který jsme
vlastními silami uvedli do takového stavu, že už se nemusíme stydět někam vyjet. Dílo se velmi zdařilo a tady je
potřeba poděkovat zejména členovi našeho sboru p. Jiřímu Lazorčákovi, který strávil nespočet hodin s kamarády ve
zbrojnici a ze starší dodávky se vyklubalo pěkné hasičské auto. Dále pak byla provedena generální oprava
přenosného hasičského stroje.
Největší důraz klademe na výchovu našich mladých hasičů. V současné době máme 11 dětí, které během celého
roku zdokonalují své dovednosti. V dubnu jsme se zúčastnili hry Plamen v Šumvaldě, kde proběhly štafety 4x60,
štafety dvojic a požární útok. Dále jsme startovali např. v Loučanech, Chválkovicích a na branném závodě
v Troubelicích, kde jsme se umístili na 7. místě z 32 sborů. S dětmi v květnu každoročně – v rámci soustředění trávíme čtyři dny na Plumlově.
Na podzim jsme provedli sběr železného šrotu a přípravu dětského hřiště na zimní měsíce. V současné době probíhá
na hřišti rekonstrukce el. vedení.
Na naše starší členy, kteří se dožívají významného životního jubilea, nezapomínáme a při této příležitosti je
s kytičkou navštívíme. V zármutku nás všech jsme se museli rozloučit s naší dlouholetou členkou paní Boženou
Hoškovou.
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 svojí účastí na našich akcích.
Přejeme Vám všem radostné prožití svátků vánočních, mnoho štěstí, zdraví, radosti, spokojenosti, vzájemné shody a
porozumění v novém roce 2007.
Milan Sekanina – starosta SDH Lípy
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 30 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 sčítání zvěře; kontrolní střelby; jarní střelby na asfaltové holuby;
výsadby stromků; střelecká soutěž o pohár předsedy MS ve střelbě na asfaltové holuby, letos rozšířená o další
atraktivní disciplinu – zajíc na průseku, 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 hodin
při dokončení kanalizace a opravě střechy lovecké chaty.

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

Zpráva o činnosti 8.oddílu Slatinice v roce 2006

Skauting vede k samostatnosti - jádrem skautské činnosti dětí jsou pravidelné schůzky.
Každý pátek od 16:00 probíhají ve Slatinicích skautské schůzky, při kterých si děti formou rozmanitých činností
osvojují schopnost řešit samostatně různé problémové situace, které nastávají v běžném životě. Skauting rozvíjí
týmovou spolupráci i samostatný úsudek a uplatnění každého jednotlivce. Mladí skauti se učí vážit si jeden druhého
a navzájem se obohacovat. Na skautských akcích si děti mimo jiné ověřují a doplňují své znalosti z oblasti přírody,
historie i dalších oborů lidské činnosti a učí se uplatňovat své poznatky ze školy v praxi. Vše se děje formou her a
činností zasazených do symbolického rámce napínavých příběhů. Skauti využívají jako klubovnu kulturní místnost
na faře. Mnoho programů probíhá také na farní zahradě či v lese. Kromě svých vlastních podniků a výletů pořádá
oddíl každoročně akce pro veřejnost (cyklistický výlet, Drakiáda, Pohádkový les, Ježíškovy dílny…) Slatiničtí
skauti jsou aktivní i v sociálně prospěšných činnostech (Tříkrálová sbírka, sbírka „Pomozte dětem – velikonoční
skautské kuřátko“, sbírka „Postavme školu v Africe“, výroba dárků pro osamělé, návštěva domova důchodců,
roznášení betlémského světla) a ve starosti o přírodu (úklid odpadků z lesa, krmení zvěře).
Skauting je přátelství - speciální akce kde se setká spousta skautů
Náš oddíl se účastní různých akcí pořádaných skautskými středisky či okresy, patří sem střediskové a okresní srazy,
celodenní hry, Závod vlčat a světlušek a další. Zde jsou stručně popsány dvě z nich.
„Skvělá skautská sobota“ 25.2. 2006 začínala v kině Metropol a končila na bazéně Olomouci. V kině se promítaly
kromě pohádek i filmy natočené skautským oddílem Poutníci z Olomouce a probíhaly zde soutěže v rámci celoroční
okresní hry Generace. Na pronajatém plaveckém stadionu byly připraveny zábavné hrátky pro jednotlivce i pro
skupiny, například přetahování na raftu, potápění, závody na matračkách, plavání poslepu dle zvuku nebo hry
s míčem. Vyvrcholením byla bojová hra pro všechny účastníky v celém prostoru bazénu. A dojmy slatinických
skautů? Prý se cítí jako kdyby přeplavali kanál La Manche. Na diplomy z vodních soutěží byli patřičně hrdí.
O víkendu 2. až 4. června se na tábořišti svitavských skautů u vesničky Trpík nedaleko České Třebové uskutečnila
celostátní soutěž v přírodním vaření Wevar 2006. Akce byla určena pro skauty a skautky od 10 do 16 let a měla za
úkol prověřit nejen zdatnost v přírodním vaření, ale také týmovou spolupráci celé družiny. Soutěžící družiny měly
za úkol uvařit tři jídla (polévku, hlavní jídlo a dezert), která budou odpovídat tématu soutěže. Soutěž začínala na
prázdné louce, kde si družiny musely postavit ohniště, závěsy, nasbírat dřevo, rozdělat oheň a zahájit vaření. Porota
hodnotila pět hledisek - jak jídlo chutná, jak vypadá, jakým způsobem jídlo družina porotě představila, jaký byl
průběh a spolupráce během vaření a na závěr úklid ohniště. Skauti ze Slatinic byli v soutěži ve vaření úplně
nejmladší, i přesto obstáli v silné konkurenci velice dobře. Umístili se mezi 18 soutěžními družinami na 6.místě a
dokázali, že umí dobře spolupracovat a rozvrhnout si práci. Celostátní soutěže ve vaření se zúčastnili Leoš Kvapil,
Jaroslava Hrubá a Aneta Kramarovičová ze Slatinic a Michaela Zapletalová z Třebčína.
Skauting jsou zážitky - vyvrcholením skautského roku je letní tábor
Celkem 19 slatinických skautů a skautek si zvolilo na první dva prázdninové týdny v červenci jako svůj nový domov
stanový tábor u vesničky Jeřmaň poblíž Bouzova.. Během celotáborové hry se ocitli v Egyptě, odkud se po týdnu
vydali na cestu do zaslíbené země. Sbírali rozsypané mušle v řece, zúčastnili se karnevalu královny Nefertiti,
koupali se na bazéně, jezdili na koních v Žádlovicích, bojovali hadrovými koulemi i stříkačkami s obarvenou vodou,
postavili si vlastní přístřešek v lese a sestrojili si praky na jeho obranu, opékali makrely a poslední noc je čekalo
překvapení v podobě svíčkami ozdobené cesty, na jejímž konci čekalo zářící stínové divadlo a hodnotné ceny.
Skauting jako výzva - zajímavých akcí se může zúčastnit každý
18.9. Klíč ke karamelové věži – cyklistický výlet, letos s pouze 10 účastníky. Jeli jsme přes NPR Vápenka do
Růžičkova lomu, odtud na Velký Kosíř a do Čech pod Kosířem. Po vyřešení úkolů na všech stanovištích nalezli
děti v Mánesově obrazárně malý klíč, kterým si odemkli hlásnou věž v zámeckém parku, kde objevili krabici plnou
bonbónů.

8.10. Pohádkový les - Skauti a skautky od 10 let si připravili úplně sami pohádkový les pro své menší kamarády.
Převlékli se za čerty, loupežníka, indiánku, mlynářku, vílu a čarodějnici a čekali na děti v lese nad starou kotelnou.
Jako odměnu za statečnost a splnění úkolů rozdávali dětem bábovku, koláče i jiné pečivo, které skauti sami nebo za
pomoci maminek doma upekli. Po absolvování krátké pohádkové cesty šli všichni na farní zahradu, kde již dostali
špekáček a opekli si ho na připraveném ohništi. Pohádkového lesa se zúčastnilo celkem 37 dětí i s rodiči.
14.10. Drakiáda – Počasí drakům přálo, a tak se na třetím ročníku skautské slatinické drakiády sešlo na letišti
celkem 33 draků a snad žádný nezůstal na zemi. Dvěma drakům se dokonce přetrhl provázek a uletěli až ke hřišti,
ale oba byli nalezeni. Pohled na oblohu pokrytou barevnými draky byl skutečně ohromný. Ocenilo to i 72
příchozích, kteří sem zavítali i z okolních vesnic. Ať již šli draka pouštět nebo se jen dívat, po závěrečném
vyhodnocení dostali čaj nebo kávu a výborné sladké pohoštění, které upekly maminky skautů.
Během drakiády si mohl každý zakoupit nálepku na podporu stavby školy v Etiopii. Vybralo se 2597,- Kč, což
postačí na 217 cihel nebo dva učitelské stoly. Tato částka byla odeslána na účet veřejné sbírky „Postavme školu
v Africe“, kterou pořádají skauti ve spolupráci s nadací „Člověk v tísni“.
16.12. Ježíškovy dílny – V každé třídě ZŠ Slatinice se za zvuku koled vyrábí dárečky na Vánoce, např. andílci a
panenky z kukuřičného šustí, vánoční hvězdy z drátku a korálků, ubrousková technika, přívěsky z kůže i kamínků,
svíčky klasické i ze včelího vosku, plovoucí i stojící… Mladý nebo starý, každý má možnosti něco vyrobit a potěšit
své nejbližší milým dárkem od srdce. Mezi Ježíškovými dílnami nesmí chybět ani jedna třída proměněná v
„kavárničku“, která slouží k odpočinku a povídání maminek.
Na vedení 8.oddílu Slatinice se podílí:
Markéta Hollá (z Lutína), Ludmila Matoušková (z Drahanovic), Věra Burešová (z Luběnic)
Táboroví a příležitostní pomocníci: Petr Šindler (ze Slatinic), Jiří Matoušek (z Drahanovic), Hana Pacholíková (z
Prostějova), Petra Muchová (ze Slatinic) .
Ze sportu…
Závěr každých zpráv patří sportu a nebude tomu jinak ani v našem zpravodaji, kde tradičně dostává prostor hlavní
organizátor sportovního dění v obci – Sportovní klub Slatinice.
Mezi zásadní priority našeho klubu patří nejen získat mládež pro sport, ale především ji zaujmout a udržet při sportu
co nejdéle. Snažíme se proto o rozšíření nabídky jednotlivých sportovních odvětví (cvičení v sokolovně, florbal,
tenis, petanque, v zimním období hokej atd.). Plně si uvědomujeme, že v dnešní době nevystačíme jen
s jednostrannou podporou fotbalu. V boji se současnými nešvary (kouření, alkohol, drogy), které často končí
projevy vandalismu, se musíme snažit mládež zabavit a vyplnit jejich volný čas a to již od útlého věku.
Ve spolupráci s obcí bychom chtěli pokračovat v budování nových a zkvalitňování stávajících sportovišť, proto
uvítáme náměty a připomínky spoluobčanů, především mládeže (např. k případné rekonstrukci či výstavbě nových
sportovišť).
Díky vstřícnému přístupu vedení obce, iniciativě členů SK a poctivé práci místního uměleckého řezbáře – J. Holce
v letošním roce ve sportovním areálu „vyrostl“ dětský hrad se spoustou herních prvků, nové posezení s pergolou a
kryté jeviště. Dále jsme se podíleli na budování hřiště na petanque a instalaci nového oplocení včetně vstupní brány.
V areálu jsme vysadili desítky nových stromků, kompletně jsme vymalovali interiér šaten vč. restaurace,
dodavatelsky jsme zajistili opravu poničené fasády a podařilo se nám realizovat i velmi nevděčný úkol, kterým byla
výměna 100 m elektrického kabelu. Kompletní rekonstrukcí prošla i šatna na kluzišti za farou. Všechny tyto akce
by nemohly být realizovány bez obětavé práce brigádníků z řad členů SK, za což jim bezpochyby patří upřímné
poděkování.
Ale teď již k samotným sportovním výsledkům. Začneme tentokrát
netradičně u tenisu. Opět se podařilo uskutečnit všechny plánované
turnaje a dokonce i jeden nad původní plán. V prvním z turnajů
tradičně soupeří smíšené páry, kdy muži hrají svou slabší rukou.
V letošním roce se po urputných bojích poprvé z vítězství radovali
manželé Valsovi. V turnaji jednotlivců letos jasně dominoval host
z Prostějova - R. Kraváček a v historicky prvním turnaji žen se
z vítězství radovala P.Šolcová. V posledním z turnajů (oficiálním
mistrovství Mikroregionu Kosířsko dvojic mužů) se opět prosadil
R.Kraváček s J.Kučerou z Drahanovic. Největším překvapením
letošní sezóny byl bezpochyby překvapivě velký zájem o turnaj žen a
především kvalita předváděné hry, kterou provázelo obrovské
nadšení děvčat. Jen tak dál…
Letošní premiéru má za sebou i hodový turnaj smíšených dvojic
v petanque na novém hřišti ve sportovním areálu. Po vyrovnaném
průběhu se v turnajovém „pavouku“ nejdále dostaly tyto dvojice:
manželé Valsovi, O.Látal s P.Konvičnou a manželé Jahnovi.
Doufáme, že započatá tradice hodových turnajů v tomto zajímavém
druhu sportu bude pokračovat a že se v příštím roce přihlásí větší
počet dvojic všech věkových kategorií.

A nyní již k fotbalu. Největší úspěchy jsme tradičně zaznamenali v žákovských kategoriích. Radost nám dělají
benjamínci, kteří pod vedením trenérů L. Jahna a P. Křečka předvádějí, jak má vypadat pravý zápal pro hru. Mladší
žáky v letošním roce trénují bývalí hráči SK P.Bilík a O. Látal, jejichž poctivá práce se na herním projevu mužstva
již začíná projevovat. Po podzimní části soutěže jim patří pěkné třetí místo, na kterém se umístili i v minulém
soutěžním ročníku. Také starší žáci pravidelně obsazují přední místa ve své soutěži. Trenéři P. Strnad a I. Čep
obsadili se svým týmem po podzimu čtvrté místo a v minulé sezóně skončili dokonce druzí. Dorost se pod vedením
trenérů P. Stejskala a M.Zapletala ze 6.místa z minulého ročníku propracoval na podzimní 4.příčku tabulky.
Mužům se pod vedení trenéra J.Šolce ml. a ved.mužstva J.Odstrčila dařilo především na hřištích soupeřů a doma se
spíše trápili. Chybí výraznější vítězství a s tím přímo spojené uspokojení diváků, jejichž počet stále klesá. Naopak
potěšitelným trendem je omlazování kádru především našimi odchovanci a mladými hráči z blízkého okolí.
Současně však nemůžeme zatracovat starší hráče, kteří jsou stále registrováni a připraveni kdykoliv „naskočit“ do
týmu. Navíc se nám daří jejich zapojení do práce s mládeží, což za pár let jistě doceníme. Bez této pomoci by žádný
spolek nemohl fungovat. A stoprocentně to platí i ve sportu, kdy se rodiče a prarodiče zapojují do práce klubu, buď
jako trenéři či členové výboru a přímo tak dohlížejí na trávení volného času svých ratolestí .
Stále pokračujeme v úspěšné spolupráci se Sigmou Olomouc a to
ve formě soustředění ligového mužstva či pořádáním atraktivních
přátelských utkání v našem areálu. Přesto jsme letos přišli o
důležitou položku příjmové části rozpočtu - za pronájem hřiště
ligovému dorostu,
který začal využívat nově vybudovaná
sportoviště v Olomouci. Navíc nám obrovským tempem rostou
náklady na provoz sokolovny, které už jen stěží pokryje příspěvek
od obce. Proto se snažíme o převod tohoto objektu do vlastnictví
obce, či o navýšení obecního příspěvku. Sokolovna totiž stále
není vnímána jako školní tělocvična, na což naše základní škola
neustále doplácí.
Díky iniciativě několika dobrovolných nadšenců (cvičitelů) se podařilo obnovit pravidelná cvičení dětí a získat tak
pro sport další malé příznivce. Sokolovnu také využívají, jako jediné kryté sportoviště v naší obci, dívky a ženy
všech věkových kategorií a v případě nepříznivého počasí i trenéři mládežnických družstev a to pouze ke hraní
florbalu, protože jiné míčové sporty se tam z bezpečnostních důvodů zatím provozovat nemohou.
Často slýcháváme názor, že sokolovna musí na svůj provoz vydělávat. Máme proto snad žádat dobrovolné cvičitele
či děti o nájemné? Nebo zvýšit členské příspěvky ženám, které se alespoň jednou týdně snaží odreagovat cvičením
v chladné, zchátralé a neútulné tělocvičně bez možnosti se ve vytopené šatně převléct a osprchovat? Ano,
využíváme sokolovnu i k pořádání 2 plesů, ale to se jen pár dobrovolníků snaží kmitáním do čtyř hodin do rána za
barem či u dřezu s nádobím zpestřit kulturní dění v obci a vydělat tolik potřebné prostředky na chod sportovního
klubu!
Je především na nových zastupitelích, aby si uvědomili, že pokud nenabídnou mládeži dostatek možností
sportovního či kulturního vyžití v důstojném prostředí, budou se nám stále zvětšovat skupinky mládeže, která se
bezcílně potlouká obcí, posedává na lavičkách a poté posilněna alkoholem a dalšími návykovými látkami demoluje
pracně vybudované hodnoty! Zamyslet by se měli i rodiče dospívajících dětí, jestli v dnešní uspěchané době alespoň
tuší, jak jejich děti tráví volný čas a jestli by pro ně v tomto směru nemohli něco udělat…
Děkuji všem hráčům, trenérům, vedoucím, aktivním rodičům a členům SK za obětavou práci a vzornou
reprezentaci klubu. Současně děkuji všem jejich partnerům a partnerkám za trpělivost.
Přeji všem krásné vánoce a v příštím roce pevné zdraví a hodně nejen sportovních úspěchů.

Za SK Slatinice – Petr Šolc

Příloha
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SLATINICE Č. 1/2006 O VYMEZENÍ PROSTOR PRO VOLNÉ
POBÍHÁNÍ PSŮ A STANOVENÍ PRAVIDEL PRO POHYB PSŮ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ
Zastupitelstvo obce Slatinice na svém zasedání dne (12.12.2006) v souladu s ust. § 10 písm.
c) a písm. d) a dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění
pozdějších předpisů, schválilo tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1 - Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška vymezuje prostory pro volné pobíhání psů a upravuje pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství na území obce Slatinice.
Článek 2 - Vymezení pojmů
Pro účely této obecně závazné vyhlášky se rozumí:
a) veřejným prostranstvím – ulice, chodníky, tržiště, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému
bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru 1),
b) prostory pro volné pobíhání psů – plochy veřejného prostranství:
- ve Slatinicích pozemek p.č. 841 (cesta podél polního letiště),
- v Lípách pozemek p.č.165 (cesta za zahradami ve východní části obce),
c) volným pohybem psa – pohyb psa bez vodítka na veřejném prostranství, a to pod kontrolou nebo dohledem
fyzické osoby,
d) držitelem psa – fyzická nebo právnická osoba, která je majitelem psa;
držitelem psa je rovněž osoba, která v daném čase psa doprovází či jiná osoba, která odpovídá za pohyb
psa.
Článek 3 - Pohyb psů
1) S výjimkou veřejných prostranství uvedených v odstavci b) článku 2 této obecně závazné vyhlášky se
volné pobíhání psů na veřejném prostranství zakazuje. Držitel psa je povinen na veřejných prostranstvích
zabezpečit psa vedením na vodítku.
2) Pokud je doprovázející osoba osobou nezletilou, je držitel povinen opatřit psa také nasazeným náhubkem.
3) Na akcích konaných na veřejných prostranstvích, na kterých je přítomno více jak 50 osob (např.
shromáždění, kulturní a sportovní akce), je pohyb psů povolen pouze na vodítku a s nasazeným náhubkem.
Článek 4 - Sankce
Porušování povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude postihováno podle platných právních
předpisů 2).
Článek 5 - Závěrečné ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška se nevztahuje na služební psy policie a celní správy, pokud vykonávají činnost
v souvislosti s plněním pracovních úkolů, dále záchranné psy při výkonu záchranných prací, psy při doprovodu
nevidomých osob a psy používané při výkonu práva myslivosti.
Článek 7 - Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.

