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Vážení a milí spoluobčané Sla nek,
stejně jako v loňském roce začínáme naše letní číslo zpravodaje fotograﬁckou reportáží z letošních hodů. Byly opravdu vydařené, takže si tulní stranu zaslouží. Počasí nám přálo, účast byla hojná a tombola mimořádně bohatá. Na více fotograﬁí
z hodového odpoledne se můžete podívat na webových stránkách obce. Za zmínku určitě stojí, že na vstupném, které bylo
věnováno obcím zasaženým tornádem, se nakonec vybralo 18 500 Kč. Děkujeme vám a všem přejeme krásné a pohodové léto.

Fotoreportáž: J. Coufal
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Událos posledních měsíců
Půlrok uplynul jako voda a mně připadla milá povinnost informovat vás alespoň v kostce, co se v tomto čase v obci událo.
Už druhý rok nás všechny omezovala
opatření související s covidem-19. Letos snad ještě více než v loňském roce.
Těžko říct, co přinesou následující měsíce, a tak nezbývá než věřit, že vše
bude už jen lepší.

jektu – a sice chodníku a veřejného
osvětlení za zatáčkou, podél silnice až
na Větřák. Tuto část jsme schopni zrealizovat i z vlastních ﬁnančních prostředků. A samozřejmě budeme žádosti
o ﬁnanční příspěvek opakovat.

V letošním roce se uskutečnila za m
čtyři veřejná zasedání zastupitelstva
obce – 18. března, 8. dubna, 16. června a 7. července. Podrobně si o jejich
průběhu a projednávaných záležitostech můžete, jako vždy, přečíst zápisy
na webových stránkách obce.

Pro doplnění přehledu dotačních ak vit ještě zmíním, že v současnos probíhají výběrová řízení na dodavatele
kontejnerů a stavební ﬁrmy, jak to stanoví podmínky přidělené dotace Operačního programu Životního prostředí
(dále jen OPŽP) na úpravu sběrného
místa u garáží. Před časem jsme také
v rámci OPŽP z fondů EU podali žádost
na revitalizaci obecní nádrže v celkové
výši 743 000 Kč (spoluúčast obce je
15 %), při níž by mělo dojít k odbahnění vodní nádrže a likvidaci sedimentů, rekonstrukci břehů a úpravě okolí
včetně revitalizace zeleně. Toto krásné místo u rybníka má velký potenciál
a myslíme si, že by z něj mohla být ještě hezčí odpočinková zóna v obci. Je
to sice běh na trochu delší trať, ale je
potřeba myslet na budoucnost.

Na začátku roku jsme podávali několik
žádos o dotace – na Ministerstvo pro
místní rozvoj na opravu místní komunikace MK 1/c Jižní a na opravu fasády obecního domu. Bohužel ani jedna
z nich nebyla vyřízena kladně – zůstali
jsme mezi 888 žadateli, kteří neuspěli.
V žádostech odeslaných na Olomoucký
kraj je poměr trošku příznivější – ze
tří žádos uspěly dvě. Jako každý rok
dotace pro hasiče – z tulu Dotace na
pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného
vybavení pro zajištění akceschopnosJSDH získali naši hasiči 31 900 Kč.
Žádost obce o příspěvek na opravu
místní komunikace byla zamítnuta.
Tře žádost v pořadí, určená pro sportovní klub, z dotačního tulu Program
na podporu rekonstrukcí sportovních
zařízení v obcích Olomouckého kraje
v roce 2021, byla také úspěšná. Na rekonstrukci víceúčelového kurtu jsme
získali 211 000 Kč. (Podrobněji si o rekonstrukci můžete přečíst v článku na
vedlejší straně.)
Výsledek pro nás asi nejdůležitější žádos na chodník a venkovní osvětlení
podél silnice III/44524 (na Větřák),
odeslané v lednu tohoto roku na Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI),
bohužel za m neznáme. Podle toho,
jak dopadneme, se bude odvíjet další
situace. (Podmínkou dotace to ž je,
že žádný úsek stavby nesmíme zahájit před vyhlášením výsledků.) Pokud
tedy uspějeme, začneme s přípravou
na budování celé trasy chodníku včetně úseku v Míšnici. Pokud neupějeme,
pus me se alespoň do druhé čás pro-

Druhá fáze pozemkových úprav probíhá s mírným zpožděním – v souvislos
s pro covidovými opatřeními nebylo
možné v nouzovém stavu plnohodnotné projednávání variant návrhů nového uspořádání pozemků s jednotlivými
vlastníky. Konzultace by měly probíhat
v září a předpokládané ukončení prací
je na konci tohoto roku.
Také práce na územní studii plochy „Za
Míšnicíʺ, kterou pro nás zadává Odbor územního plánování a památkové
péče Magistrátu města Prostějova, je
v současnos v plném proudu.
Zastupitelstvo obce na veřejném zasedání 8. dubna schválilo kupní smlouvu na pozemek p. č. st. 68/2 o rozloze 462 m2, jehož součás je také dům
č. p. 106 a přilehlý pozemek p. č. 62/2
o výměře 295 m2. Obec tak získala
v centru prostor, který předpokládá
v budoucnu využít pro veřejně prospěšnou stavbu či opatření, jak je stanovuje územní plán obce. Do doby,
než se tak stane, může tato plocha
sloužit po vyklizení a zbourání stavby jako „pomocný prostor“ například
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s několika parkovacími místy či z návsi přemístěnými kontejnery tříděného
odpadu.
Když mluvím o třídění odpadu, ráda
bych poděkovala všem, kteří začali
využívat možnost zlikvidovat od podzimu do jara ořezané větve u hřiště.
Stejně jako mnoho jiných obcí jsme se
i my rozhodli mto způsobem ušetřit
za svoz bioodpadu. Jen pro vaši představu, jak se ceny za tuto službu pohybují směrem vzhůru – v roce 2018
jsme pla li ročně 33 595 Kč, o rok později 44 453 Kč a v loňském roce to bylo
již 76 110 Kč. A to mluvím jen o bioodpadu. Za další odvoz (kontejner
na železo a kontejnery na Ulmance)
to bylo 18 511 Kč, 32 808 Kč a vloni už 69 707 Kč. Samozřejmě rostou
i ceny za svoz komunálního a tříděného odpadu. Naopak pozi vní údaj je,
že od společnos EKO-KOM, a. s., jsme
v roce 2020 získali zpětně za vytřídění a předání k dalšímu využi celkem
21,362 t odpadu částku 65 602,50 Kč.
A ještě jedna zpráva – na posledním zasedání zastupitelstva obce 7. července
byla odsouhlasena částka 50 000 Kč,
kterou obec Sla nky přispěla na pomoc obcím postiženým tornádem.
Částka byla odeslána na Jižní Moravu
přes účet sbírky ADRA SOS tornádo
v ČR. Peníze vybrané v této sbírce jsou
určeny přímo do rukou jednotlivýchpos žených obyvatel Moravské Nové
Vsi.
Na závěr mi dovolte popřát vám krásnou druhou polovinu léta. Bez jakýchkoliv pohrom a nepříjemných událos .
Ať můžete odpočívat a užívat si s rodinou, dětmi a přáteli. Zkrátka vypus t
z hlavy, alespoň na chvíli, všechny běžné staros …
To vám všem přeji ze srdce.
Monika Prokopová

TENISOVÝ A VOLEJBALOVÝ KURT BUDE MÍT NOVÝ POVRCH
Všichni sportovci ve Sla nkách a nejen členové
sportovního klubu jako řádně zapsaného spolku
jistě ocení rekonstrukci umělého povrchu tenisového
a volejbalového kurtu.
Zdejší víceúčelové hřiště s umělou trávou vzniklo před
více než patnác lety v rámci ak vity LEADER místní akční skupiny Region Haná. Vzhledem k jeho četnému využívání je dnes hřiště již opotřebeno. Pokud si vzpomenete, byl jeho plesnivý povrch předmětem kri ky zejména
před komunálními volbami, i když celý sportovní areál
včetně všech budov a pozemků vlastní obec Sla nky.
Sportovní klub vykonává funkci správce těchto zařízení
a umožňuje občanům naší obce sportovní vyži . Členové
SK se starají o provoz nového sociálního zázemí a podle
potřeby se scházejí na brigádách v rámci úklidu či drobných oprav areálu. Obec zase zajišťuje sečení travnaté
plochy fotbalového hřiště a ﬁnančně podporuje větší inves ční akce v oblasti sportovní činnosti.

Rekonstrukce povrchu – popis:
 Odstranění umělého trávníku včetně odvozu a uložení
na skládku.
 Laserová příprava podloží – kompletní srovnání
podkladové vrstvy drceného kameniva frakce 0–4 mm
ve výšce 10 mm. V případě nutnosti i vrstvy 4–8 mm.

Jednou z možnos jak dosáhnout výměny umělého povrchu, který již dosloužil, a současně vynaložit přiměřené ﬁnanční prostředky z obecního rozpočtu, bylo využi
dotačního programu na podporu rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2021.
Program byl vyhlášen na jaře tohoto roku. Paní starostka
upřednostňuje vzájemnou spolupráci mezi obcí a spolky,
takže si přípravu žádostí o finanční podporu vyhotovují
spolky samostatně. Ze strany sportovního klubu byl
zpracován obsah žádos a obec ji pak postoupila na Olomoucký kraj. Tomu však ještě předcházelo schvalování
zastupitelstvem obce na veřejném zasedání. Výsledkem
bylo schválení podpory ze strany kraje a zaslání smlouvy o poskytnu dotace. Příspěvek schválený zastupitelstvem Olomouckého kraje činí 211 000 Kč, celková předpokládaná inves ce pak něco přes 500 000 Kč. Přesná
částka bude známa po výběru zhotovitele na základě výběrového řízení. Jsem přesvědčen, že po vzájemné spolupráci se vše podaří.

 Celoplošné válcování.
 Kompletní příprava na položení nového umělého trávníku.
 Umělá tráva 16 mm s možnos rozdělení barvy
na červený střed a zelené okolí.
 Lajnování na tenis a volejbal (nohejbal).
 Aplikace zdravotně nezávadného, propraného křemičitého písku frakce 03/08 (celkem 8,1 tun).
 Překartáčování a zapravení písku do umělé trávy.
Víceúčelové hřiště s umělým povrchem navazuje na přírodní travnatou plochu pro kopanou a nedávno vybudované dětské hřiště. Vše je součás sportovního areálu
v obci Sla nky, včetně objektu pro skladování sportovního
materiálu, přístřešku a sociálního zařízení.
Ing. Roman Luczka, místopředseda SK Sla nky, z. s.

Také letos jsme opravili část chodníků. Tentokrát úsek okolo sportovního areálu směrem k obecnímu úřadu.
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Jak to vidí hasiči – očima starosty sboru.
V návaznos na článek věnovaný činnos sboru (v minulém Zpravodaji č. 12)
bych rád doplnil některé další informace ze života sla nkovských hasičů.
Doba ovlivněná cocovidovými omezeními se bohužel stále podepisuje
na životě každého z nás a běžné
akce (zejména z oblas kultury)
jsou stále utlumené. Díky částečnému uvolnění opatření bylo však
možné uskutečnit dne 26. 6. 2021
hodové slavnos .

K hodům samozřejmě patří již tradiční tombola, která byla letos
opravdu bohatá. Sešlo se v ní více
než osm desítek cen. Poděkování
patří všem sponzorům, kteří věnovali skutečně hodnotné a různorodé
ceny.

Z pohledu sboru dobrovolných hasičů (organizátora sobotních oslav na
návsi) považuji hodové slavnos za
vydařené. I když rozsahem byl program opro letům „před covidem“
o něco ochuzen. V počtu návštěvníků se to ale viditelně neodrazilo.
Návštěvníci místní i přespolní si na
sla nkovskou náves cestu našli.

Na tomtéž místě bych chtěl poděkovat všem, kteří přispěli na dobrovolném vstupném. Jak bylo v průběhu hodového odpoledne ohlášeno,
výtěžek ze vstupného byl věnován
obcím na Jižní Moravě pos ženým
devastujícím tornádem. Celkem se
vybralo 18 500 Kč a peníze byly
odeslány na účet určený k zmírnění
následků škod. Všem dárcům ještě
jednou moc děkujeme!

Z programu bych připomněl tradiční disciplíny Grand-Prix TRAGAČO
a silácký trojboj o tul „Hodový
mamlas“, bez kterých bych si naše
hody ani neuměl představit. V letošním roce se premiérově silácká
disciplína otevřela i pro dětskou kategorii. Tu si z velké čás zorganizovaly samotné dě . Kládu nahradilo
poleno a místo balvanu se házelo
kamenem – a dě mohly soutěžit.
Je vidět, že máme v dětech slušný
potenciál pro budoucí dospělé siláky, či dokonce silačky.

Již dnes náš sbor pracuje na tvorbě
konceptu oslav 100. výročí založení hasičského sboru ve Sla nkách,
které se uskuteční v příš m roce,
kdy si toto významné výročí budeme připomínat. Už teď si můžete
poznačit do kalendáře termín oslav
– 19. až 21. srpna 2022. Samozřejmě nebude chybět ani část určená
pro veřejnost. Nechcete-li si tedy
celou tu slávu nechat ujít, přizpůsobte tomu termín vaší letní dovolené v příš m roce, ať můžete slavit
s námi.

V minulém článku jsem v závěru
uvedl i několik informací z členské
základny našeho sboru. Dnes bych
chtěl připomenout, že za poslední
rok náš sbor bohužel opus li dva
dlouhole a po celou dobu ak vní
členové: v říjnu roku 2020 zemřel
bratr Jaroslav Sedláček, který byl
druhým služebně nejstarším členem
(ve sboru byl od roku 1960, tedy
celých 60 let); a v květnu letošního
roku zemřel bratr Jaroslav Coufal,
věkem i délkou služebního poměru
nejstarší hasič (ve sboru byl od roku
1955, tedy celkem 66 let). Čest jejich
památce.
Závěrem svého povídání bych si přál,
aby se náš život, ovlivněný už druhý rok covidem-19, vrá l – pokud
to jen trochu půjde – do původního stavu. A aby se živelní událos ,
kterých jsme v posledních letech
svědky, naší obci vyhnuly. I přes
připravenost našich hasičů pomoci
v jakékoliv situaci bych vás mnohem
raději pozval na tradiční výlov našeho rybníka na podzim. Snad to
letos už situace dovolí a s pomocí
a přímluvami patrona hasičů sv. Floriána se u rybníka na podzim setkáme ve zdraví a v hojném počtu.
Jan Chudoba, Starosta SDH Sla nky

Také letos jsme pietně, chou vzpomínkou a položením kvě n u památníku,
uc li výročí konce druhé světové války.
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Fotoreportáž: J. Coufal

KácenΞ m͈je
Počasí přálo, okolnos byly příznivé,
tak jsme vesele a se vším, co k tomu
patří, pokáceli 29. května máj.
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Mateřská škola ve školním roce 2020–2021
Vážení čtenáři Zpravodaje, dnes vás chci seznámit s m, co jsme společně prožívali.
Hned na začátku školního roku jsme
se vypravili společně s dětmi z okolních mateřských škol na tradiční akci
„S Dráčkem na Velký Kosíř“. Tato
akce je pořádána v působnos Mikroregionu KOSÍŘSKO. Po náročnějším
výstupu dě v prostoru kolem rozhledny plnily úkoly a měly možnost
se potkat i s Kosířanem. Za nasbíraná
razítka následovala odměna v podobě dobroty a každá školka dostala
zpívajícího dráčka. V dalších měsících
i naši školku ovlivnila opatření, užili
jsme si tedy dosyta hraček ve třídě
a vycházek po okolí. Celorepubliková
situace se však nelepšila a všechny
školy byly později plošně uzavřeny.
Po znovuotevření se naštěs už zase
potkáváme v hojnějším počtu.

V rámci operačního programu Šablony II čerpáme ﬁnanční prostředky,
pořádáme výtvarné dílny, a projektové dny. Dětské výtvory z těchto
dílniček budou ozdobou naší školky
i v dalších letech. Sportovním dopolednem jsme oslavili „Den dě “. Na
konci školního roku jsme se vypravili
na výlet do ZOO Olomouc a uspořádali „Zahradní slavnost“. Na ní jsme
se rozloučili se dvěma předškolačkami, které jsme pasovali na školačky.
S ohledem na dlouhodobé uzavření mateřské školy během školního
roku bude v prvních prázdninových
týdnech školka otevřena, a tak budete moct vídat dě s paní učitelkou
i během letních dnů. Poté už přijde
na řadu generální úklid, dovybavení
hraček, drobné opravy a od 1. září
2021 se těšíme na nové ratoles ,
které přivítáme v naší školičce.

Všem přejeme krásné léto. Dětem, které odcházejí po letních prázdninách
do základní školy, přejeme radostný přestup a mnoho kamarádů kolem sebe.
Za MŠ ve Sla nkách Renata Klajblová, ředitelka
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Jistě jste zaregistrovali nový box Zásilkovny
u obchodu. Mnozí z nás ho již také využili.
Myslím, že je to pro občany Sla nek dobrá
služba. Stačí si stáhnout zdarma do chytrého telefonu aplikaci Zásilkovna, u boxu zapnout bluetooth, do kolonky zadat zaslané
heslo a příslušný box se vám sám otevře.
Máme příslib, že někdy od konce roku bude
možnost tuto službu využít i opačným směrem, tedy že i vy budete moct poslat zásilku.
Jen co v Zásilkovně doladí příslušný so ware k obsluze.

Z-BOX nově i u nás!

Samoobslužné výdejní místo Zásilkovny
Rozšířili jsme služby v naší obci! Nově u nás najdete bezkontaktní výdejní místo, na které si
můžete nechat doručit své zásilky. Výdejní místo, které má podobu samoobslužného boxu,
jsme pro vás zřídili ve spolupráci s českou logistickou společností Zásilkovna.

Nonstop provoz
Z-BOX je vám k dispozici 24 hodin denně
7 dní v týdnu.

Snadná a rychlá obsluha
Stačí vám pouze mobilní aplikace
Zásilkovna.

Myslíme ekologicky
Z-BOX je napájen solárním panelem
a vyžaduje jen minimum elektřiny.

Jak na to?
1) Nakupte v e-shopu, který doručuje zboží přes Zásilkovnu.
2) V košíku zvolte doručení na výdejní místo.
3) V nabídce výdejních míst vyhledejte název naší obce a vyberte Z-BOX.
4) Jakmile vám přijde výzva od Zásilkovny o vyzvednutí zásilky, můžete vyrazit k Z-BOXu!
5) U Z-BOXu zapněte na svém mobilním telefonu bluetooth a otevřete aplikaci Zásilkovna
Zásilkovna.
Telefon se pomocí bluetooth sám spáruje se Z-BOXem a otevře schránku s vaší zásilkou.

V uplynulých týdnech jste mohli potkat pracovníky ﬁrmy GEO Marchovský, s. r. o., kteří zaměřovali v terénu potřebná data. Vytvářejí pro nás
aplikaci GIS (Geograﬁcký informační systém). GIS je je počítačový systém,
který umožňuje ukládat, spravovat a analyzovat prostorová data. Laicky
řečeno se jedná o digitalizaci všech pro nás potřebných a dostupných dat
a jejich zapracování do mapy obce. Můžeme si tak velmi přehledně a na
jednom místě prohlédnout a zjis t přesné parametry například elektrického vedení, vodovodu, plynu, kanalizace, veřejného osvětlení atd. Tato
aplikace bude průběžně podle možnos doplňována a aktualizována.
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V neděli 27. 6. 2021 zavítala do Slatinek vzácná návštěva. Muzeum kočárů
slavnostně vypravilo cestovní kočár na počest dokončení a otevření celého
muzea po patnácti letech stavby. V kočáru přijel i kardinál Lev Skrbenský
z Hřiště. Přivítali jsme hosty, jak se patří – chlebem, solí, dobrým pivečkem,
nechyběly ani škvarky a koláče.

Rozhledna na Velkém Kosíři má pro návštěvníky od začátku letošní sezony příjemnou novinku. Díky solárním
panelům disponuje konečně elektřinou. To umožní
obsluze nejen osvětlení v podvečerním šeru, ale také
možnost prodeje chlazených nápojů nebo nanuků pro
dě . Na snímku vidíte hasiče ze Sla nek při pravidelném doplňování vody do nádrží.
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Všechno zlé je k něčemu dobré...

To je fráze, kterou známe asi všichni. A asi všichni občas reálně pocí me to dobré, co je přineseno zlým.
Pokud by se dalo najít něco pozi vního na době covidové a distanční výuce, tak by to bylo možná to, že zátěžově byli prověřeni dě školou povinné, jejich rodiče
i učitelé. A myslím, že s pozi vním výsledkem.

Samozřejmě každý učitel má svůj systém a styl, ale kdyby jednomu dítě pomohla jedna věc z toho všeho, tak
svoji práci nepovažuji za zbytečnou.
Doufejme, že další výuka bude už jen prezenční, ale
všechno se dá použít i v rámci domácí přípravy. Ke každému učivu jsem vypracovala přehledy, které se dají
vy sknout, a učivo vysvětluji v krátkých videích…

Každý se snažil nějak na danou situaci reagovat. Když se
poprvé za dlouhou historii ze dne na den změnil režim
škol a m pádem i rodin s dětmi, tak se všichni rázem
museli učit. V první fázi to nebyla násobilka, psaní i/y,
ale hlavně komunikovat, zprostředkovávat a fungovat.

h ps://matema kahd.webnode.cz

Z dnešního pohledu bych si dovolila tvrdit, že úspěšně.
Samozřejmě je to můj osobní pohled, někdo může mít
jiný. Každopádně u mě spočívala pozi vita v tom, že mě
trochu popohnala v záměru vytvořit vlastní internetové stránky pro matema ku 2. stupně. Co také dělat za
dlouhých zimních, jarních, podzimních a teď už i letních
večerů?
Já jsem svůj čas trávila kromě úklidu i těch nejzapomenutějších čás domu m, že jsem tvořila přehledy,
prezentace, videa… Dá se říci, že mám štěs , protože
dělám to, co mě baví. Hlavním cílem mého krácení si
dlouhé chvíle bylo, aby dě měly všechno na jednom
místě a věděly, kam se v případě, že něco nepochy „na
první dobrouʺ, podívat.

Pokud něco někomu alespoň malinko někdy pomůže,
budu moc ráda…
Mgr. Hana Doleželová, učitelka matema ky

4. 9. 2021
S

: 12–14.30 hodin

POHÁDKOVÝ LES
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Myslivecký spolek Kosíř – Slatinky
Kosíř je zajímavý svou ﬂórou i faunou. Právě tam provádí náš
myslivecký spolek myslivecké právo. Myslivost má ve Sla nkách dlouholetou tradici. Zprvu to byli lovci, kteří lovili jen na
svých pozemcích. Byli to například pánové Matušú, Strnad,
Dadák, Čevela, Fiala, Muc a další. Dnešní myslivecký spolek
se sídlem ve Sla nkách, má 18 členů ze Sla nek, Lip, Čech
pod Kosířem, Stařechovic, Lu na, Prostějova a Olomouce.
V našem revíru se nachází zvěř prasete divokého, zvěř srnčí,
zajíc, jezevec, liška, kuna lesní i skalní, krkavec, káně, výr
a ojediněle se vyskytuje i psík mývalovitý.

Každý náš člen musí například ročně odsloužit 30 hodin
na rozhledně. Lesní správě pla me za způsobené škody
na lesních porostech. Pla me značné ﬁnance za nájem honitby. Pro zvěř nakupujeme ročně 40 q ječmene, 40 q kukuřice,
8 q pšenice, 100 kg léčiva (medikované léčivo), 3 q soli a velké
množství sena a řepy. Pokud nestačíme krýt veškeré náklady,
musí každý člen dopla t částku ze svých prostředků. Opětovně chceme poděkovat Obecnímu úřadu Sla nky, který nám
každoročně poskytuje na naši činnost ﬁnanční příspěvek
20 000 korun. Velmi si toho ceníme.

Během celého roku zajišťujeme péči a chov zvěře. Ročně
provádíme údržbu a budování krmelců, zásypů a posedů.
V průběhu roku jsme vybudovali tři umělé nory na tlumení
škodlivé zvěře. Na jaře provádíme sčítání zvěře. Jeho výsledky předkládáme Odboru životního prostředí Magistrátu
města Prostějova a Lesní správě Lesů České republiky. Na základě toho máme stanovený plán – počet ulovené srnčí zvěře
a zajíců. Každý střelec musí předložit ulovené trofeje srnčí
zvěře na okresní výstavu, kde se provádí jejich hodnocení.

Zpravidla lovíme zvěř po celý den. Lidé bývají v lese od časného rána. Jsou to především houbaři, turisté, běžci, cyklisté,
ale i jezdci na koních. Mnozí se vracejí z lesa pozdě večer
nebo brzy ráno. Narušují klid zvěře. Za této situace musí
myslivec zvážit každý výstřel, aby se nestalo neštěs . Značný
počet návštěvníků se jde na Kosíř projít, oddechnout si, ale
hlavně hledají klid. Avšak o mnohých návštěvnících se to říct
nedá. I když je Kosíř nejvyšší horou na Hané, na druhé straně
je malý rozlohou. Stačí jen několik takových návštěvníků a je
narušen klid na celém Kosíři.

K úspěšným myslivcům patří především myslivci ze Sla nek.
Například pan Petr Sezima dovedl ulovit během jednoho
roku pět lišek. Pan Petr Švancara je úspěšný v lovu srnčí zvěře. Pan Jaromír Crha patří mezi úspěšné lovce černé zvěře.
Ulovil také srnce, který byl na okresní výstavě zařazen mezi
deset nejsilnějších trofejí v okrese.

Důležitou součás naší práce je také dodržování mysliveckých zvyků, obyčejů a tradic, díky nimž je celá česká myslivost
zapsána v národním seznamu kulturního dědictví.
Ve své činnos používáme více než 100 mysliveckých výrazů.
Představím vám alespoň některé:
buchty – černá zvěř hledá žír v zemi,
kalhotky – delší peří dravců na stojácích,
stojáky – nohy,
modlení – tokání tetřeva,
zbraně – zuby černé zvěře.

Pro nedostatek drobné zvěře se konaly v roce 2020 jen dva
hony. Bylo na nich uloveno pouze 11 zajíců. Pro zajímavost
v roce 1969 ulovil na jednom honu pan Antonín Petrásek
25 zajíců.

Myslivost je především o pokoře ke zvěři a o skromnos
v lovu.
RSDr. Ivan Kopečný,

Myslivost vyžaduje lásku ke zvěři. Pro žádného myslivce
určitě není hlavním zdrojem maso. Myslivecká společnost
má značné ﬁnanční náklady. Finance získáváme z brigád.

předseda Mysliveckého spolku Kosíř – Sla nky
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Příběh psího hrdiny Rockyho
Německá doga Rocky ze Sla nek zachraňuje od března
2018 životy psů, kterým daruje svoji krev. Rocky, který
váží 92 kilo a dospělému člověku sahá výškou minimálně
po pás, daroval krev už osmkrát.
Všechna darování proběhla u veterinářky Zuzky Weinlichové z Koběřic. Pokaždé bylo třeba krve k akutním operacím
zraněných nebo nemocných psů. Při takových případech je
nutné přijet co nejdříve, proto Rockyho panička paní Veronika Školoudíková nikdy neváhala a rychle ho do Koběřic
dovezla. „Rocky jako kdyby sám vycí l, co se po něm bude
ch t a jak je jeho krev důležitá, spolupracuje na jedničku,
lehne na bok a dá packu,“ říká paní Školoudíková.
důležité, že Rocky může pomáhat. Záchrana psů je společným dílem dárců krve, jejich majitelů, veterinářů a spolků
pomáhajících zvířatům v nouzi. My jsme rádi, že toho můžeme být součás ,“ říká Rockyho rodina. Naposledy Rocky
daroval svou krev v březnu tohoto roku nemocné čivavě.
Školoudíkovi jsou ovšem vždy připraveni na to, že zazvoní
telefon a Rocky bude mít další šanci zachránit psí život.

Ne vždycky se podaří operované psy zachránit, ale veterinářka Zuzka se za pomoci Rockyho pouš i do případů
zdánlivě ztracených. Jak říká Rockyho majitelka, je důležité
se pokusit pejska zachránit a nic nevzdat.
Od dubna 2019 nejsou Rockyho darování přesně evidována a jeho majitelé pouze vědí, jakému plemenu jeho krev
pomůže. „I když nemáme žádnou zpětnou vazbu, je pro nás

Miluška

Marie Starostová, Brno

Viktorka

Jezevčíci v nouzi, z. s.
Kamarádi naši! Dnes záchranná akce naší Milušky. Ano, je již v adopci, ale jak
víte, s každou rodinou jsme v pravidelném kontaktu, a když se cokoliv stane,
reagujeme ihned! Miluška včera zkolabovala, měla průjem a přestala chodit.
Ihned jeli na veterinární kliniku. Tam
zůstala hospitalizovaná. Dnes ráno mi
její panička volala, že je s Miluškou zle
a prognóza je špatná. Selhávají jí ledviny a je anemická... O JVN je známo, že
věří hrstce doktorů a nejvíce naší paní
doktorce Zuzce, proto jsme i v tomto
kritickém stavu Milušku nechali převézt
k ní na kliniku. Podepsali jsme revers,
nyní můžeme říci díkybohu! Obrovský
dík patří našemu panu Františkovi, který
ihned nasedl do auta a rychlostí blesku
Mili převezl. Děkujeme naší paní doktorce, která ji přijala a ihned po jejím
vyšetření operovala. Žádné selhání ledvin, ale obrovský nádor na slezině. Slezina byla odstraněna, břišní dutina pořádně vyčištěna. A hlavně! Během pár minut
přijel náš princ Rocky! Náš zachránce!
Daroval krev a ta už teče do Milušky.

Růženka

Morty

Nesmírné poděkování jeho paničce paní
Školoudíkové, která ihned nasedla do
auta a přijela na kliniku. Mít skvělý tým
je základ a já tímto děkuji panu Františkovi a zejména naší paní doktorce! Mili
je v kritickém stavu, ale nyní má šanci.
Modleme se. JVN.
Velké poděkování patří JVN hrdinovi Rockymu a jeho majitelům, Rocky zachraňuje
další naši holčičku, Viktorku. Před dvěma
měsíci daroval krev naší Růžence. Moc
moc děkujeme. Věříme a modlíme se!!!
JVN.
Moc děkujeme pejskovi Rockymu a jeho
majitelce Veronice Školoudíkové, která neváhala ani vteřinu, její rozhodnutí
pomoci Růžence bylo okamžité. Moooc
děkujeme. JVN.
Dobrý den, moc bych chtěla Vám a hlavně
Rockymu poděkovat. Vám za to, co děláte
pro ostatní pejsky, a Rockymu za krev. Moc
si Vás vážím. Morty dostal od Rockyho krev
v tomto týdnu. Děkuji mockrát. Morty pro
mě znamená hodně. Hezký den Vám přeji.
S. Müllerová
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A takto
t kt známe Rockyho my.
Pro děti v Pohádkovém lese hraje
už pár let „strašlivou příšeru“.

Víte, co máte na talíři?
Konečně se nám vrací život do normálu! Končí omezení, můžeme se volně pohybovat,
můžeme do restaurace i do tělocvičny. Je čas bilancovat. Co nám covidová doba dala
a vzala? Ztráty jsou veliké, někdy nenapravitelné. Ale je tu něco, co napravit můžeme. Většina lidí kvůli omezením získala nějaké to kilo navíc. Jak si s tím poradit?
Je nutná dieta?
je uvaříte, m víc zvýšíte jejich glykemický index a budete
mít po nich brzy hlad. Tady si berme příklad z Italů a jejich
přípravy těstovin „al denteʺ, tedy na skus.

Pokud jste přibrali pár kilo, nemusíte se příliš omezovat. Je
potřeba vrá t se k předchozímu životnímu stylu a správně
se stravovat. Nic není zakázáno, stačí jen jídla vhodně
sestavit a dobře rozvrhnout jejich příjem během dne.

Na našem talíři zbývají ještě dvě výseče. V jedné je ovoce,
tedy sacharidy. Není náhodou, že ovoce je opro zelenině
omezeno. Přílišná konzumace ovoce může vést k přibývání na váze, dokonce i u dě bychom množství ovoce měli
mít pod kontrolou. Jakmile to ž ochutnají sladké ovocné
plody, nechtějí zeleninu. Proto by maminky měly jako
první naučit dě jíst zeleninu, ovoce až posléze. Za mco
denní dávka zeleniny u dospělého člověka by měla být
minimálně 400 g, denní dávka ovoce maximálně 200 g.

Jak by tedy měla vypadat celodenní strava zdravého člověka? Názory na to se během let mění, hledá se viník narůstající pandemie obezity. Někdy je za viníka považován
tuk, jindy cukr nebo vysoce průmyslově zpracované potraviny. Ať je to jakkoli, není dobré některou ze základních
nutričních složek potravy vynechávat. Takže vaše jídlo by
mělo obsahovat bílkoviny, tuky, sacharidy i vlákninu. Aby
to nebylo tak jednoduché, tyto nutrenty (základní složky
výživy) existují v různých podobách a některé
z nich je dobré trochu omezit a příjem
jiných zase navýšit.

Na talíři nám zůstává nejmenší výseč
– tuky. Některé z vás překvapí, že
tam není sádlo a máslo. Jsou tam
totiž uvedeny ty zdravější tuky
– rostlinné. Samozřejmě ani
máslo nebo sádlo není zavrženo, jen se s nimi musí
opatrně. Mnozí zapomínáme, že výborným
zdrojem zdravých tuků
jsou ořechy, mandle,
slunečnicová nebo
dýňová semínka. Pár
kousků byste si měli
dát každý den. Ale pozor! Jen v naturálním
stavu, nepražené, nesolené.

Abyste se v tom orientovali,
podívejte se na nutriční talíř.
Potraviny, které jsou vy štěny větším písmem, jsou
vhodnější než ty ostatní.
Základem vašeho talíře (denního příjmu)
by měla být vždy zelenina. Můžete ji jíst syrovou i tepelně upravenou (ne smaženou).
Zhruba čtvrtinu talíře
tvoří bílkoviny – maso,
ryby, mléčné výrobky, vejce, z rostlinných zdrojů bílkovin pak luštěniny.

Dodržujte tedy těchto pár
zásad, přidejte pravidelný pitný režim bez sladkých nápojů
a začněte se hýbat. Tělo vás za to
určitě pochválí. A hlavně – dívejte se, co
dáváte na svůj talíř!
Přeji vám krásné léto.

Další čtvr nu talíře naplňují sacharidy. Rozhodně nepla , že je nemáme
jíst. A to ani v redukční dietě. Na tomto talíři
jsou představeny přílohy k jídlům, ovoce je vyznačeno
zvlášť. U těstovin a rýže dbejte na jejich přípravu. Čím víc

Marie Šťastná
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Pan Tomáš Navrá l poslal na obecní úřad otevřený dopis a trval na tom, aby byl zveřejněn ve Zpravodaji.
Činíme tak společně s odpovědí za spolek Sla nkočky.
Na jaře proběhla akce Ukliďme Česko. Vzhledem k tomu, že
v loňském roce zde kvůli covidové době pan Navrá l tuto
celostátní akci neorganizoval, sledovali jsme, zda někdo
letos Sla nky do projektu Ukliďme Česko zaregistruje. Po
informační telefonátu na centrálu akce jsme zjis li, že se
tak nestalo. Proto jsme se zaregistrovali do úklidu my jako
spolek Sla nkočky. Vše jsme činili pouze v dobré víře, že se
uklidí odpadky v našem krásném okolí a dě si užijí výšlap
společně se záslužnou činnos .

Otevřený dopis Sla nkočkám
Vážené Sla nkočky,
organizátorem místního úklidu na našem Kosíři v letech
2016–2019 byla skupina osob, která vznikla před téměř
60 lety na hromadách písku na návsi, které nám sloužily jako
pískoviště a dětské hřiště. Nemá název, nemá potřebu se
oﬁciálně registrovat a mediálně prezentovat. Slovy docenta
Jakubce by se dala nazvat jako „místní pospolitost“. Abychom se vešli do škatulek celostátní úklidové akce Ukliďme
svět-ukliďme Česko, v kolonce „organizátor“ bylo napsáno
formálně mé jméno.

Vzhledem k přísným opatřením jsme však tuto akci raději
moc nepropagovali, pouze jsme skutečnost a vůli uklidit Kosíř oznámili na OÚ Sla nky a poprosili o stručné oznámení
spoluobčanům, že se mohou v rodinných kruzích zapojit.
Sešlo se nás pět rodin, což pan Navrá l vyhodno l jako nezdařilou akci. Ale přece – i kdybychom šli pouze jedna rodina a naplnili pouze jeden pytel odpadků, tak si myslím, že
i to je pro přírodu velmi přínosné. Proto mě mrzí, že se pan
Navrá l místo napadání sám nezapojil a útočí na spolek,
který mu v žádném případě nic nechce „sebrat“. Budeme
rádi, když příš rok bude při celostátní akci „Ukliďme Česko“ organizátorem pro Sla nky on.

V roce 2020 a 2021 jsme z důvodu celosvětových pandemických koronavirových her od pořádání úklidu ustoupili. Několik
týdnů připravovat oﬁciální akci v době, kdy každý den vláda
agenta StB Babiše mění nesmyslná pravidla, co se nesmí
a co se musí, se nám nechtělo. Letošní úklid zorganizoval
překvapivě spolek Sla nkoček. Absence předchozí domluvy
či dotazu, zda budeme akci pořádat, vyvolává v mnoha lidech
pocit krádeže. Možná se budete divit, ale já osobně patřím
k těm nejméně nahněvaným. Jak byste se cí li, kdyby ve
Sla nkách uspával broučky někdo jiný bez vašeho vědomí?
Rádi bychom tuto akci v příš ch letech organizovali, jak to
bylo zvykem za normálního stavu. Troufám si říct, že naše
původní akce měla lepší organizaci.

V této akci jsme pana Navrá la každým rokem podporovali
účas celé naší rodiny a za jakéhokoli počasí jsme ani jednou nechyběli při úklidu okolí. Proto nám vloni bylo líto, že
se Sla nky nezapojily. V dobré víře jsme tedy letos Sla nky
přihlásili do tohoto projektu my.
Tímto chceme poděkovat všem, kdo se zapojili a uklidili kousek naší krásné přírody. Věříme a pevně doufáme, že příš
rok již bude covidová doba pouze vzpomínkou a budeme si
moci užít „Ukliďme Česko“ ve větším počtu pod vedením
pana T. Navrá la.

S pozdravem Tomáš Navrá l
Ve Sla nkách 30. 3. 2021

Za Sla nkočky V. Školoudíková

Fotograﬁe z úklidu v letošním roce

Poznámka redakce:
„Ukliďme Česko“ je celorepubliková dobrovolnická úklidová akce, kterou v roce 2013 založili M. Kubásek a R. Janoušek
s cílem uklidit nepořádek po celé ČR. Akce je závislá na aktivní účasti veřejnosti, která v roli místních organizátorů připravuje úklidy v konkrétních lokalitách pro dobrovolníky, s nimiž pak společně vybrané místo uklidí. Organizační tým Ukliďme
Česko podporuje zaregistrované účastníky jak materiálně (zasláním pracovních rukavic a pevných pytlů), tak metodicky
(poskytnutím praktických rad, jak a kde úklid připravit, a také bezpečnostních pokynů pro bezproblémový průběh úklidů).
Jako organizátor se může přihlásit každý, kdo má zájem se na úklidu podílet.
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Fauna Slatinek a okolí • Ťuhýk obecný
Masák či masojídek, jak se mu dříve lidově říkávalo (a tento zvláštní název odhalíme později),
patří k dalším druhům ptáků, které můžeme v naší
obci potkat. Nejčastěji ho zahlédneme, jak sedí na
vyvýšeném místě na větvi a vyhlíží kořist.

a hlohy), na kterých byli nabodnutí brouci či hlodavci.
Pachatelem byl bezesporu ťuhýk, který si zde vytvořil
svoji spižírnu. Nabodnutí na trnité větve mu také pomáhá k efektivnějšímu zpracování potravy, např. lépe se
mu daří zpracovávat velké brouky s tuhými krovkami.

Tento pták velikosti většího vrabce odlétá v srpnu či září
na zimu do jižní a východní Afriky, ze které se na jaře,
v květnu, vrací. Samec se dá snadno rozeznat, má popelavě šedý vršek hlavy, hnědá křídla, hnědorůžové
břicho, které je po příletu ze zimoviště výrazné a postupně během sezony bledne, přes oči má výraznou
černou „zlodějskou“ pásku. Samice není tak nápadně
zbarvená jako samec, je hnědobílá s řídkými vlnkami.
Oba mají společný znak: zahnutý zobák, který připomíná spíše dravce než pěvce, do jejichž skupiny ťuhýk
patří. Zahnutý zobák se zejkem (zářezem v horní čelisti) potřebuje k získávání potravy. Přezdívka masojídek
totiž nevznikla jen tak bezdůvodně, živí se především
lovem hmyzu, ale také lovem hlodavců a někdy i ptáků.
Zejména starší literatura si „libuje“ v podrobných popisech, která část je pro ťuhýka na ulovených ptácích
nejlahodnější (je to mozek!).

Do trnitých keřů umisťuje nejčastěji svoje otevřené
miskovité hnízdo, které staví samec i samice společně,
a to z větviček, stébel, mechu. Jeho vnitřní část vystelou
chlupy a rostlinnými vlákny, čímž zajistí izolaci. Pokud
se mu místo vybrané k prvnímu hnízdění osvědčí, vrací
se pravidelně zpět. Ťuhýk upřednostňuje teplé jižní
svahy, kde dokáže lovit i v pravé poledne při plném slunečním svitu. Jedna z teorií praví, že černý oční proužek
mu pomáhá v maskování a v matení kořisti oslněné
sluncem. Ale vraťme se k hnízdění. Samička snáší čtyři až šest vajec, lehce narůžovělých nebo nažloutlých
a tmavě tečkovaných. Za dva týdny sezení na vajíčkách
se vylíhnou mláďata, která již za další dva týdny opouštějí hnízdo. I přes svoji velikost dokáže ťuhýk bravurně
odhánět od svého hnízda predátory, kteří jsou mnohem
větší než on. Jedná se například o sojky, či dokonce
poštolky. Neohroženě na ně útočí tak dlouho, dokud
to útočníci nevzdají.

Možná jste se při svých procházkách po okolí naší obce
setkali s trnitými křovinami (nejčastěji šípky, trnky

Jako typický obyvatel otevřené obhospodařované krajiny je závislý na zemědělském způsobu hospodaření
člověka. Ke svému životu potřebuje ponechání zeleného pásu při okraji pole, který není zasažen aplikací chemických přípravků. Již jeden metr pomáhá k tomu, aby
se zde utvořil vhodný prostor pro bezobratlé (ideální je
ale metrů šest). Účinnou podporou je i ponechání nebo
výsadba keřů s trny. Ideální je potom spásání těchto
pásů – porost je nižší a lépe dostupný. Zajímavé je, že
zatímco v západní Evropě dochází k úbytku tohoto
druhu, v České republice se naopak počty překvapivě
zvyšují.
Ťuhýk se jako pták patřící do skupiny pěvců hlasově
projevuje několika způsoby. Jeho varování je v přírodě
velmi výrazné, naopak osobité tiché švitoření je slyšet
jen velmi zřídka. Čím ale tento pták vyniká, je imitování ostatních ptačích druhů. Skvěle dovede napodobit
kosa, rorýse, pěnici, skřivana, strnada, křik koroptví
a další ptáky v jedné plynulé sérii zvuků. Však byl také
dříve pro tyto své hlasové projevy vyzdvihován na seznamu ptáků vhodných k chovu v domácích podmínkách. To dnes naštěstí možné není, a tak se můžeme
těšit, že ťuhýka uslyšíme přímo v jeho přirozeném
prostředí, někde v okolí naší obce.
Andrea Jakubcová

Foto Robert Kreinz
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Poklady za našimi humny – Měsíček lékařský



dnů. V této době nám příroda ukazuje svoji moc i svoji
krásu a dává hojnost darů nejen hmatatelných. Chci
vám představit letního krále mé zahrádky.

Letní měsíce jsou pro bylinkáře časem pilné práce, sběru, sušení, nakládání bylin na nktury, likéry a vína. Je
to čas slunce, kvě n, vůní, zlátnoucích lánů a dlouhých

Mast z měsíčku se indikuje při nehojících se ranách, ekzému,
bodnu hmyzem, pohmožděninách, popáleninách, omrzlinách, zánětech kůže, skvrnách na kůži a plísňových onemocněních celého těla*. Výborná je při zánětu žil a křečových
žilách, píštělích a při rakovině kůže a prsu.
* Dovolím si zde přidat vlastní zkušenost s účinky měsíčku lékařského. Před lety se mi na ruce objevily boles vé puchýře.
Vyzkoušela jsem během dvou měsíců všechno možné – mas ,
prášky, kor koidy. Až mi dobrá bylinkářská duše při náhodném
setkání nabídla měsíček. Na obrázku vidíte rozdíl po pouhých
pě dnech léčby mého boles vého „znamení" odvarem z měsíčku lékařského.
Monika Prokopová

Měsíček lékařský pochází ze Středomoří a jde o zplanělou
odrůdu prastarého křížence měsíčku polokřovitého a hvězdicovitého. Díky jednoduchému množení semeny je dnes hojný
po celém světě. Je to krásná jednoletá bylina se zářivými
oranžovými a žlutými květy, zdobící většinu divokých zahrad.
Lodyhu má větvenou, proto má více květů, které dokvétají
postupně, a její listy jsou mírně chlupaté. Měsíček má rád
slunce a je nenáročný na pěstování. Kvete od července až
do prvních mrazíků. Starší rostliny seřízneme 5 cm nad zemí
a po několika týdnech měsíček opět vykvete. Když má prostor
se vysemenit, máme další rok bez práce. Léčivé jsou všechny
čás rostliny, nejpoužívanější je květ, zelené čás se používají
na obklady a mladé listy jsou výborné do salátu nebo nasekané na chleba.

Tinktura z měsíčku se užívá na obklady hnisavých ran, bércových vředů, proleženin, krevních výronů, namožených svalů,
vředů a rakovinných útvarů.
Sedací koupele z měsíčku jsou osvědčenou procedurou při
zánětech močového a pohlavního ústrojí, celková koupel
čis a hojí kůži. Je dokonalým relaxačním prostředkem pro
nespavos , únavě, úzkos a špatné náladě. Po koupeli se
neu ráme, zabalíme se do prostěradla a hodinu odpočíváme.

Měsíček obsahuje celé spektrum účinných látek a mnoho
dalších, u kterých se za m o žádném efektu neví. Obsahuje
silice, hořčiny, calendin, karotenoidy, ﬂavonoidy, kyselinu salicylovou, vitamin C, sliz a ﬂavonoidové glykosidy. Okvětní listy
a pyl obsahují triterpenoidní estery a karotenoidy, barviva
s an oxidačním potenciálem. Listy a nať měsíčku obsahují
lutein, betakaroten, saponiny, alkoholy, pryskyřice a éterický olej. Má tedy širokospektrální využi . Je tradiční bylinou
s an virovým, an bakteriálním i an parazi ckým účinkem,
chrání kůži, používá se i v kosme ckém průmyslu.

Měsíčková kaše – rozmačkané čás celé rostliny se přikládají na nemocné místo, které překryjeme gázou, ovážeme
a necháme bylinku pracovat. Můžeme použít i zbytky rostliny
z čaje nebo mas .
Poznámka:
Mezi bylinkáři se vedou spory který měsíček je nejléčivější –
plnokvětý, jednoduchý, oranžový, žlutý… Pěstujte všechny!
Oni tomu nerozumějí 

Většina z nás zná měsíčkovou mast na hojení ran a čaj k léčení
jater a žlučníku. Již v 15. stole se o bylině zmiňuje alchymista Paracelsus a slavná rakouská bylinkářka českého původu
Maria Treben v knize Moje léčivé rostliny popisuje měsíček
jako bylinu pro 100 nemocem. Vědecké studie dokládají
silný pro rakovinný účinek při vnitřním i vnějším užívání.

Vaše Eva Dojavová

Recept babičky Johanky na měsíčkový „med“
•
•
•
•

Čaj z měsíčku pomáhá léčit zánět horních i dolních cest dýchacích včetně astmatu, nemoci jater, infekční žloutenku,
žaludeční onemocnění včetně křečí a vředů, zánět tenkého
i tlustého střeva, záněty ledvin, močových cest a měchýře.
Je podpůrným prostředkem při léčbě rakoviny. Užívá se i při
nechutenství, boles vé menstruaci, nespavos , tachykardii
a úzkostných stavech. Vychlazený čaj s plátkem citronu je
v letních měsících léčivým osvěžením a zabraňuje přehřá .

50 květů
1 kg neraﬁnovaného cukru
1 citron
litr vody

50 květů dáme do 1 litru studené vody a necháme 24 hodin
odstát. Druhý den přivedeme k varu minimálně 3×, přiklopíme, dáme pod peřinu a necháme pomalu stydnout. Tře
den scedíme, přidáme 1 kg neraﬁnovaného cukru, kolečka
z jednoho citronu bez kůry a necháme celý den prohřívat
na nejnižší teplotu, aby teku na zhoustla. Přelijeme do vyvařených sklenic. Ve sklepě vydrží celou zimu.
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NEVŠEDNÍ LIDÉ VE SLATINKÁCH
Už dva roky se o náš obchod ve Sla nkách starají
paní Lê Thị Huyền a její muž Nguyễn Văn Việt, kteří
jeho provoz a existenci zajišťují jako i jiní jejich krajané v mnoha našich obcích. Bez toho by, podobně jako
u nás, bylo fungování takových obchodů ohroženo.
Jejich nasazení a píle tak umožňují zachování této
důležité služby v obci, a je proto na místě dozvědět
Vietnamská menšina v České republice
čítá mezi 60 až 100 síci příslušníky a po
Ukrajincích a Slovácích jde o největší skupinu cizinců na našem území.
Vietnamci začali do Československa
přijíždět od 50. let a zejména pak od
70. let 20. stole , nejprve na časově
omezenou dobu, a to oﬁciálně v rámci
mezivládních dohod, jejichž cílem bylo
poskytnout vietnamským občanům
kvaliﬁkaci. Po roce 1989 zde mnozí zůstali, zejména z ekonomických důvodů.
Jsou podnikaví a provozují odhadem
20 000 podniků, zvláště malých večerek
či obchodů s potravinami.
Rozhovor byl veden se třemi nejstaršími
členy této rodiny, důležitou roli sehrála především dcera Nikča (Guyễn Mai
Diệu Ly), která se již narodila v Česku
a český jazyk je její druhou rodnou řečí
– jakkoliv se hned na začátku skromně
omlouvala za to, že mluví nespisovně.
Protože na některé odpovědi reagovali
jen někteří, jindy ale všichni členové rodiny, nebude tento rozhovor rozlišovat
jednotlivé mluvčí. Nejvíce mi v něm ale
pomáhala nejstarší dcera, která skvěle
tlumočila.
Všichni vám říkají Martin a Mar na
nebo Mar nka, to proto, že jsou vietnamská jména docela komplikovaná.
Naše jména mají navíc ještě takové
zvláštní znaky, tečky a háčky nad písmeny… Ale jinak jsou mezi Vietnamci
docela obvyklá (pozn. mužské příjmení
Nguyễn je nejčastější příjmení, které
nosí cca 40 % Vietnamců, a Lê je tře
nejčastější vietnamské příjmení: znamená hruška, ale prapůvod jména je odvozen z čínského „lí“ 黎, což znamená
„černý“). A ještě máme strejdu a ten se
jmenuje Nam. Tak si občas děláme legraci, že s tátou (Nguyễn Văn Việt) dávají
dohromady název naší země – Việt Nam.
(pozn. Tato slova označují národ žijící
v této čás jihovýchodní Asie – tzv. Vietů a místo, které osídlili: Nam znamená
jih; jde tedy o lid Vietů, který se usadil
na jihu. Toto označení se vymezovalo

se něco málo o lidech, kteří tu s námi pobývají. Přitom o nich tak málo víme. Současně si při čtení můžeme uvědomit, jak nelehké je žít a pracovat v cizí
zemi, v odlišném prostředí, ale také jak je možné
jako migrant nové zemi něčím přispět. I když úplně
splynout se daří až dalším generacím dětí, které se
tu již narodily.

vůči Číně, z jejíhož území museli při její
expanzi Vietové již od dávnověku migrovat na jih. Na rozdíl od jiných etnik,
která Čína postupně asimilovala, si Vietové jako jeden z mála národů uchovali svůj jazyk a iden tu. Migrace je tak
s mto národem spojena od nepamě, skrývá se i v legendě Vietů o jejich
původu. Vietové se podle ní pokládali
za potomky nebeského draka Lạc Long
Quân a mořské víly moří Âu Cơ. Těm
se narodilo sto vajec, z nichž se vylíhly
dě . Polovina z nich následovala svou
matku do moře a druhá polovina odešla
se svým otcem na zemi, kde založili vietnamské království.) Naše jména jsou ale
docela zvláštní, na rozdíl od českých.
Příjmení máme na začátku a jméno
na konci. A taky třeba žena nezískává
jméno po muži, jako je to u vás. Jména
se získávají jinak – např. naše dcera má
čtyři jména, tak to prostě vymyslel její
dědeček ve Vietnamu. Napadlo ho to,
a tak je dostala.
Odkud vlastně z Vietnamu pocházíte?
Přímo z Hanoje (Hà Nội), z hlavního
města, které je druhé největší město
Vietnamu (pozn. má přes 8 mil. obyvatel, největším městem je Ho Či Minovo
Město, dříve Saigon, s populací kolem
9 mil.). Ale žili jsme na okraji, vlastně
na venkově, ve vesnici, kde měli rodiče
malé hospodářství. Ale protože nás to
nemohlo uživit, tak jsme hledali jinou
práci, jako mnoho ostatních. Moji rodiče (Lê Thị Huyền) teď třeba provozují
hotel.
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Jak jste Vy a Váš manžel ve Vietnamu
vyrůstali? Na co si pamatujete třeba
z dětství?
Dětství jsme měli náročné. Třeba já
jsem ještě před m, než jsem odešla
do školy, musela chodit prodávat, tak
zhruba hodinu před vyučování, abych
rodině pomohla přivydělat si. Tak na to
si z dětství pamatujeme nejvíce: práce
a škola.
Jak dlouho už v České republice žijete?
Manžel přijel do České republiky první,
v roce 1995. Měl tu už otce, který přijel
ještě do Československa. Já jsem přiletěla až později, v roce 2004, a to už jsem
čekala naši nejstarší dceru.
Proč jste se k nám rozhodli přijet?
Manžel se tu rozhodl pracovat, protože
tady se podniká lépe než ve Vietnamu.

A my jsme se seznámili a vzali ve Vietnamu, tak bylo jasné, že jsem potom
sem za ním přijela.
A jak vlastně vypadá taková vietnamská svatba, kterou jste měli v Hanoji?
Docela se to liší od české svatby. My
vlastně máme dva obřady. První je
zvláštní, kdy se sejde méně lidí a nesou
se různé symbolické dary, např. hlava
prasete na podnose. Teprve druhý obřad je pro více pozvaných.

u nás hrozně populární, asi nejvíc. Ten
sledujeme všichni. Je to vlastně náš národní sport. A taky posloucháme naši
vietnamskou populární hudbu. (Dcera
doplňuje, že mají s maminkou stejný hudební vkus, a že českou hudbu ani moc
neposlouchá.)
Jak vypadá Váš běžný pracovní den
a naopak jak trávíte čas, když máte
volno?
Volný čas vlastně ani moc nemáme.
Ani o prázdninách. Musíme myslet na
zákazníky. Přijdu do obchodu v šest hodin ráno a býváme tady do půl šesté,
do šes . Míváme otevřeno i déle, než
jak jsou otvírací hodiny. Lidé si na to už
zvykli (směje se). A než jedeme domů,
do Slavonína, kde bydlíme, tak se ještě
jezdí pro zboží. A až pak domů. Přijíždíme tak v osm a tak o něco později
večeříme než asi vy, Češi. Tak mezi osmou a devátou. A když jsme bydleli dřív
v Lu ně, to jsme jídávali ještě později.
A co tak míváte na večeři?

Vracíte se někdy domů?
Manžel tam nebyl dlouho. S dcerou
jsem tam byla naposledy před čtyřmi
lety. Mám tam totiž celou rodinu –
byli jsme tam několikrát a létáme tam
s dcerou moc rády. Je tam krásně a ještě
jsem tam toho spoustu neviděla (doplňuje dcera). Je to ale složité cestovat do
Vietnamu. Třeba společně nemůžeme.
Manžel vždycky říká, kdo se postará
o obchod a zákazníky, na které myslí,
že jim nemůže zavřít. Tak se vždycky
musíme nějak prostřídat.
Chybí Vám Vietnam? A po čem se vám
nejvíc stýská?
Mně (Lê Thị Huyền) nejvíc chybí rodina,
ta nejvíc. Je to hezké se zase shledat.
A taky ta země, moře. Vždycky si u něj
odpočineme. Proto se do Vietnamu
taky rádi vracíme.
A jste v kontaktu s rodinou?
Ano, furt! Teď jak jsou telefony, tak si
každý den voláme a vidíme se.
A mimo kontaktů s rodinou, sledujete
i situaci ve Vietnamu, co se tam děje?
Ano, sledujeme třeba různé skupiny
na Facebooku a zjišťujeme, jak se to
vyvíjí s covidem a kolik je nakažených.
A vůbec sledujeme pořád zprávy z Vietnamu, i počasí a hlavně fotbal. Ten je

My máme skoro každý den rýži. Někdy míváme špagety. Ale hlavně rýži,
každý den, ráno, odpoledne. Anebo
rýžové nudle a závitky. U Vietnamců je
rýže prostě nejoblíbenější jídlo. (Dcera
dodává, že má nejraději Phở, polévku
s rýžovými nudlemi, nejvíce s těmi „placatými“.)
Udržujete nějaké zvláštní vietnamské
zvyky? A jaké máte hlavní svátky?
Ano, to máme. Když máme svátky, tak
se snažíme být doma dříve. Sejde se
celá rodina, vaříme a jíme spolu. Scházíme se tak nejen třeba o narozeninách,
ale i při výročí úmr členů naší rodiny.
Máme to ž něco jako oltáře, vyvýšené v bytě, kde jsou fotograﬁe našich
zesnulých příbuzných. Při jejich výročí
zapalujeme před fotograﬁemi svíčky
a na oltář dáváme jídlo, necháváme ho
tam tak od tří do šes . Tehdy se ho nesmí nikdo dotknout, to se nemá. Musí
se počkat, jako by ho měli sníst oni.
A potom to sníme my, to už můžeme. Je
to jako společné jídlo. Takhle to máme
ve Vietnamu.
A máte nějaké svátky jako třeba u nás
Vánoce?
To je u nás oslava Nového roku (pozn.
Tết Nguyên Đán neboli Svátek Prvního
dne), který slavíme na přelomu ledna
a února, různě (pozn. jde o pohyblivý
svátek podle lunárního kalendáře, který
nastává s druhým novým měsícem po
zimním slunovratu). To je jakoby ten
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největší svátek. Znakem toho svátku
je červená barva – to je tradiční barva
štěs . Nosíme červené šaty a rodina se
většinou obdarovává penězi, jde o symbol prosperity a štěs . Součás toho
jsou i větší setkání naší komunity, kdy
máme různá vystoupení, kdy tančíme
a oslavujeme. Teď to ale kvůli covidu
nemohlo být.
Otázka pro dceru: Vy jste se narodila už
v Česku. Jaké je to vyrůstat a žít mezi
dvěma kulturami?
Já jsem moc ráda, že tady mám české
kamarády. Jsem tady spokojená, strašně moc. Ale i ve Vietnamu se cí m jako
doma – mám prostě dva domovy. Naopak pro rodiče je to pořád Vietnam,
který jim zůstává domovem, místem,
kde se narodili a vyrůstali. Zvlášť pro
maminku, která tam má své rodiče. Ale
i taťka tam má strejdu a další příbuzné.
Jsou nějaké rozdíly mezi vietnamskou
a českou povahou?
V něčem asi ano, něco máme stejné,
něco ne, ale jinak si myslíme, že je to
spíš stejné.
Co byste tedy doporučovali rozhodně
vidět ve Vietnamu, kdyby tam jel někdo z Česka?
Určitě moře a taky bych všem doporučila přírodu. Ale i velká města – Hồ Chí
Minh a Hà Nội (Ho Či Minovo město
a Hanoj).
Jak jste tady ve Sla nkách spokojeni,
jak se tu cítíte?
Jsme tu spokojení hodně. Lidi jsou tu příjemní, hodní. Žije se nám tu perfektně.
Rozhovor vedl Ondřej Jakubec
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MALÉ ZAMYŠLENÍ NAD VELKÝM TÉMATEM
ku určeném k zastavění vám namalovali cestu, veřejné
prostranství. I v nekon liktním případě, kdy pomůže
pouhé posunutí cesty, je třeba změnit územní plán, což
je proces časově a inančně náročný. Nebo jste koupili
pozemek určený k výstavbě a nevšimli jste si, že k němu
nevede dostatečně široká veřejná cesta. Dům nepostavíte
a můžete to vnímat jako podvod a soudit se.

Na minulém zasedání zastupitelstva se otevřelo téma
územního plánu. K tomuto mám pár obecných poznámek.
Celý proces územního plánování, jehož podmnožinou je
územní plán, je nesmírně rozsáhlý a upravený desítkami
zákonů a vyhlášek tak, že se v tom nevyznají ani právníci. Je to uzavřený a tajemný svět úředníků, projektantů,
politiků a lobbistů. Prostý občan má funkci dotěrného
hmyzu.

Územní plán nám říká, co na daném pozemku můžeme
dělat a co nesmíme. Jelikož rozdíl mezi cenou orné půdy
a stavebního pozemku je stonásobný, nelze se divit tlaku
majitelů na posunutí hranice zastavitelného území a ani
jim to zazlívat. Pokud by hranici stanovovali moudří
a spravedliví a ta se pak všeobecně respektovala, tak OK.
Ale pokud se tato hranice mění bez hlubšího zamyšlení
a diskuze jen proto, že kamarád chce, tak je něco špatně.
Vyznačit zemědělskou půdu jako zastavitelnou jde velice
snadno. Opačně to ale prakticky nejde – majitelé se brání
i žalobami o znehodnocení majetku.

Slovy zákona – územní plán neřeší majetkové vztahy.
Což znamená, že na vašem pozemku něco naplánují,
např. cestu, výstavbu, sítě, ale vůbec se nezeptají na váš
názor. Neberou vás jako partnera, s kterým se vyjednává,
ale po bolševicku rozhodnou a na vás pak tlačí. Pokud
jste pravidelným čtenářem úřední desky, můžete v časově ohraničeném období tvorby územního plánu vznést
námitku. Osud námitek je různý – např. v roce 2018,
kdy tehdejší zastupitelé schvalovali stávající uzemní plán,
10 námitek zamítli, jedné vyhověli částečně.

Jednoduchým a elegantním řešením všech těchto problémů by bylo zrušit územní plán a 80 % všech zákonů
a vyhlášek. Vzhledem k probíhající transformaci společnosti a rozpadu státu to není až tak nereálné...

Pokud chcete svou nemovitost užívat dosavadním způsobem, můžete být v klidu – nikdo vás k ničemu nedonutí,
nejedná-li se o věc veřejného zájmu. Pokud však chcete
třeba stavět, tak máte problém. Např. na vašem pozem-

Tomáš Navrátil

ad Malé zamyšlení...

CO ŘEŠÍ A PROČ JE POTŘEBNÝ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE
Územní plán obce je velmi podrobným popisem toho, jak
bude uspořádáno území obce např. z hlediska umístění
komunikací, rodinných domů, ochrany životního prostředí
nebo rozmístění podnikatelských areálů. Územní plán tak
řeší budoucí podobu veškerých ploch na území obce, v našem případě na katastrálním území Sla nky.

vyhodnocování vlivů na udržitelný rozvoj území, rozhodování v území, možnos sloučení postupů podle tohoto zákona s postupy posuzování vlivů záměrů na životní
prostředí, podmínky pro výstavbu, rozvoj území a přípravu
veřejné infrastruktury, evidenci územně plánovací činnos
a kvaliﬁkační požadavky pro územně plánovací činnost.

Obecně se dá říci, že územní plánování je proces, při kterém se závazně stanoví způsob využi území na úrovních
samosprávy obce, kraje, státu a popíše se v patřičné dokumentaci:
OBEC Územní plán;
KRAJ Zásady územního rozvoje;
STÁT Poli ka územního rozvoje.
Územní plán obce musí vždy respektovat nadřazené územně plánovací dokumentace.

Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, který spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro
hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace,
aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.
Udržitelného rozvoje území má být dosaženo na základě
obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých
zájmů v území. Za m účelem se sleduje společenský
a hospodářský potenciál rozvoje.

Celá oblast územního plánování se řídí stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, a příslušnými souvisejícími vyhláškami.

Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné i soukromé záměry změn v území,
výstavbu a jiné činnos ovlivňující rozvoj území a konkre zují ochranu veřejných zájmů vyplývajících z tohoto
zákona a zvláštních právních předpisů.

Stavební zákon upravuje ve věcech územního plánování
zejména cíle a úkoly územního plánování, soustavu orgánů územního plánování, nástroje územního plánování,
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výdaj z obecního rozpočtu 78 650 Kč.
Pro Slatinky to znamenalo úsporu
ve výši 314 000 Kč.
Při procesu pořizování územního plánu navrhne architekt-urbanista, na jakých pozemcích má být v budoucnu
např. školka, obecní bytový dům, kde
bude vystavěna podnikatelská zóna,
jakým směrem se bude rozšiřovat zástavba rodinných domů v obci nebo
kudy povede nová silnice či obchvat.
Jednotlivé stavby sice musí být povoleny v územním a stavebním řízení,
ovšem na daném pozemku už nelze
realizovat jiný druh stavby (např. na
Hlavní výkres územního plánu obce Sla nky (h ps://www.sla nky.cz/obecni-urad/urednipozemcích pro občanskou vybavenost
-deska/i-vyrokova-cast-uzemniho-planu-363.html? result=uzemni+plan)
nelze postavit podnikatelskou zónu,
Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí pří- v místě navržené dopravní infrastruktury nelze umís t
rodní, kulturní a civilizační hodnoty území včetně urba- rodinný dům).
nis ckého, architektonického a archeologického dědictví.
Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí S druhovým určením pozemku nemusí vlastník pozemku
života obyvatel a základ jejich totožnos . S ohledem na souhlasit, může se však v procesu pořizování plánovacího
to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěné- dokumentu vyjádřit. Před schválením daného dokumentu
ho území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a ne- je to ž zpracován jeho návrh, k němuž lze podávat názastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují mitky nebo připomínky. Ze zákona také musí proběhnout
s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využi za- veřejné projednání.
stavěného území.
Územní plán je závazný pro vydávání územních rozhodnu– nelze vydat územní rozhodnu v rozporu s územním
Úkolem územního plánování je mj. prověřovat a posuzovat
potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, plánem.
jejich přínosy, problémy, rizika, s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území,
vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání. Dále vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování
jejich důsledků, a to především přírodě blízkým způsobem,
vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany
a další situace popsané stavebním zákonem.

Podle stavebního zákona úřad, který územní plán pořizuje,
předkládá zastupitelstvu obce minimálně jednou za čtyři
roky zprávu o uplatňování územního plánu. Čili zprávu
o tom, jak se územní plán osvědčil a co je potřeba změnit,
zrušit, nově vymezit a podobně. Pokud zpráva obsahuje
pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu,
postupuje se dále podobně jako v případě pořízení nového. Nás čeká zpráva o uplatňování územního plánu
v roce 2022. Pokud pořízení změny územního plánu vyvolá
fyzická (občan) či právnická osoba (obchodní společnost –
investor), může obec požadovat částečnou nebo úplnou
úhradu nákladů od těchto osob. Náklady spojené s projednáním (např. veřejné projednání) územního plánu hradí
obecní úřad. Náklady na pořízení změny územního plánu
hradí tyto osoby i tehdy, pokud ke schválení navrhované
změny nakonec nedojde.

Pořizovatelem územního plánu je obec s rozšířenou působnos , v našem případě oddělení územního plánování
statutárního města Prostějov. Úředník tohoto oddělení,
který má zhotovení dokumentace za úkol, musí být držitelem zkoušky zvláštní odborné způsobilos v oblas
územního plánování. Zkouška má charakter státní zkoušky
a předchází jí minimálně šes měsíční dálkové studium
na Fakultě architektury ČVUT v Praze a vypracování uceleného dokumentu, kterým je zadání územního plánu pro
vybranou obec včetně graﬁckých příloh.

Teore cky je tedy možné dosáhnout změny územního
plánu minimálně jednou za čtyři roky. U větších měst to
bývá zpravidla častěji s ohledem na nutnost reagovat na
nastalou situaci.

Zhotovitelem dokumentace je zpravidla architektonická
kancelář nebo autorizovaný architekt. Takový zhotovitel je vybrán na základě řízení podle zákona o veřejných
zakázkách. Pokud je územní plán spoluﬁnancován z dotačního tulu, je vše ještě složitější, ale zvládnout to lze.
Územní plán obce Sla nky byl pořízen z národních dotací Ministerstva pro místní rozvoj ČR za spoluúčas obce
20 %. Při celkových nákladech 393 250 Kč činil tedy

Na veřejném zasedání zastupitelstva obce Slatinky
16. června 2021 byly předmětem projednávání hned dvě
žádos o změnu územního plánu. Je tedy na místě, aby
byli všichni občané naší obce touto cestou o dané problema ce včas a srozumitelně informováni.
Ing. Roman Luczka, předseda kontrolního výboru ZO Sla nky
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BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ
Prosíme rodiče, aby nenechávali dě jezdit po chodníku
na kolech, šlapadlech či au čkách daleko před sebou,
aby je měli vždy na dosah a mohli je případně zastavit. Jde o to, že ve Sla nkách máme několik míst, kde
jsou řidiči nuceni vyjíždět na silnici ze vrat a průjezdů
přes chodník. Tato místa jsou mnohdy nepřehledná
a řidič opravdu nemá šanci na chodníku rychlejedoucí
malé dítě zaznamenat včas. I když vyjíždí sebeopatrněji.
Chodec, když vidí auto, zastaví, ale jedoucí dítě nebezpečí včas nepostřehne. Může tak dojít ke zbytečnému
úrazu a neštěs .
A svým starším potomkům
(do 10 let) na kolech prosím
vysvětlete, že na chodníku
opravdu bez doprovodu dospělého člověka nemají co dělat. A když už, ať tedy jedou
pomalu a opatrně. Je to
pro jejich vlastní bezpečí.
Za ilustrační foto děkujeme Tadeáškovi s maminkou 

Děkujeme

Připomínáme vám mobilní aplikaci V OBRAZE, kterou si můžete zdarma stáhnout do svých chytrých telefonů. Podrobné
informace najdete po kliknu na její ikonu. A můžete si nastavit zprávy nejen ze Sla nek, ale i z okolních obcí. Budete tak
mít přehled třeba o programu na víkend.
Proč si aplikaci nainstalovat?
 dostanete upozornění do mobilu na novinky v obci
 nesbírá osobní údaje, nemusíte udělovat souhlas
 zabírá minimum místa, cca 13 MB
Co v aplikaci najdete?
 nejaktuálnější zprávy
 dokumenty zveřejněné na úřední desce
 pozvánky na akce
 formuláře, například hlášení závad
 rychlý kontakt na svoji obec

30. 7. • Princezna zakletá v čase
27. 8. • Vzhůru za sny

Abyste vždy
byli

Letní kino ve Sla nkách

Novinky z vaší obce přímo v mobilním telefonu.
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