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Vážení spoluobčané,
tentokrát dostáváte do rukou Zpravodaj s přívlastkem „SPECIÁL“.
LL“ V čem
č je tedy tak speciální? Jeho zvláštnost spočívá
v tom, že se bude zabývat děním příštích dnů – a tím jsou opakované volby do obecního zastupitelstva. Bohužel
musíme jít k volbám znova – narozdíl od tisícovek ostatních obcí, kde své zastupitele vybrali hned v prvním volebním
termínu. Tento fakt svědčí o tom, jak se politická scéna v naší obci rozdělila. V březnových volbách se o přízeň voličů
budou ucházet stejné subjekty a – což je trošku paradoxní – s téměř stejnou skladbou kandidátek. Jedná se tedy
o Sdružení nezávislých kandidátů ZA DALŠÍ ROZVOJ OBCE, stranu TOP 09 a Sdružení nezávislých kandidátů ROVNĚ.
Čas, který uběhl v mezidobí od řádných do opakovaných voleb, jistě využili jednotliví kandidáti k lepšímu vysvětlení
svých programových prohlášení občanům. A také to, jak se postavili k řešení poněkud patové situace po volbách,
může být určitým vodítkem pro voliče. V tomto vypjatém období mohli lépe „přečíst“ záměry, charaktery a „čestnost
boje“ u jednotlivých kandidátů.
Rozhodli jsme se využít Zpravodaje k tomu, abychom oslovili jednotlivá volební uskupení. Formou rozhovoru dáme
každému příležitost, v rámci které se může bez cenzury vyjádřit k občanům Slatinek. Redakce nebude příspěvky nijak
upravovat. Myslíme si, že tento přístup je čestný a nikoho nezvýhodňuje. Chceme tím také poskytnout prostor pro
dialog, který má v demokratické společnosti nezastupitelné místo. Chceme vás zkrátka informovat – objektivně
a nezkresleně. Stále je totiž co zlepšovat a inovovat.
Nyní tedy bude záležet na výsledku voleb – kdo dostane šanci podílet se na zkvalitnění života v obci a naplnění
předvolebních plánů. V tak malé obci, jako jsou Slatinky, má každý hlas svoji váhu. Dovolujeme si proto
apelovat na každého z Vás, aby se k volbám dostavil a dal tak najevo, pro jakou budoucnost se rozhodl.
Oldřich Prokop

CO JE VLASTNĚ OBEC?
Každé slovo je dohoda, která usnadňuje komunikaci
mezi lidmi. Tímto slovem označujeme toto. Když si pod
jedním slovem různí lidé představují různé věci, vzniká
mitote (mlha, iluze, chaos). Před nadcházejícími volbami
by bylo dobré se zamyslet nejen nad tím, koho volíme,
ale i kam a proč.

šit. V roce 1990 byla samospráva obcí obnovena. Obec
je právnickou osobou, která má své orgány:
• zastupitelstvo obce
• rada obce
• obecní úřad
• výbory zastupitelstva a komise

Obec je společenství občanů na určitém historicky daném území (tzv. katastrální území). Podle velikosti obce
mluvíme o osadě, vesnici, městečku (městys) či městě.
Základní výsadou je samospráva. Její dnešní podoba
má u nás kořeny v reformách po revolučním roce 1848,
kdy byla zrušena dosavadní panství. Samospráva je krásné české slovo, které má již v sobě svůj význam – sami
si spravujeme své záležitosti a nepotřebujeme k tomu
diktátora, který myslí za nás. Je natolik významná, že
komunisti ji museli ihned po svém puči v roce 1948 zru-

Zastupitelstvo obce je vrcholný orgán obce, všechny
ostatní jsou od něj odvozeny. Je voleno přímo občany.
Počet jeho členů je vždy lichý a je dán velikostí obce
a rozhodnutím zastupitelstva (např. při počtu obyvatel
500–3000 může být 7–15 členů). Zastupitelstvo rozhoduje na veřejném zasedání o nejdůležitějších záležitostech – např. rozpočet, program rozvoje obce, nakládání
s majetkem. K platnému usnesení je třeba nadpoloviční
většiny všech jeho členů. Volí ze svých řad radu obce,
starostu a místostarostu.

Rada obce v případě, že zastupitelstvo má méně než 15
členů, nevzniká a její pravomoci přebírá starosta.
Starosta obce reprezentuje a zastupuje obec navenek. To
by si měl uvědomovat každý den ihned po probuzení.
Pravomoci starosty ve srovnání se zastupitelstvem nejsou velké. Není tzv. statutárním orgánem – sice podepisuje za obec smlouvy, ale ty jsou bez souhlasu zastupitelstva neplatné. Má ale strategickou výhodu – na rozdíl
od zastupitelstva pracuje denně, má k dispozici obecní
úřad, má více informací a stýká se s mnoha lidmi. Může
významným způsobem ovlivnit podobu podkladů, které
obecní úřad připravuje pro zastupitelstvo. Čím pasivnější a servilnější zastupitelé a občané, tím silnější starosta.
Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci
obecního úřadu. Plní úkoly od zastupitelstva a zejména
vykonává svěřené pravomoci státu (tzv. přenesenou působnost) – např. evidence obyvatel.

zastupitelstvo a komisi rada obce. To, že Slatinky mají
namísto výborů komise (sportovní a kulturní komisi,
stavební komisi a komisi pro životní prostředí), svědčí
o tom, že četba zákonů nepatří k oblíbené činnosti zastupitelstva.
Samospráva neznamená svévoli. Práva a povinnosti orgánů obce jsou přesně definovány zákony. S obecním
majetkem jsou povinni nakládat s péčí řádného hospodáře. Hodně rozšířený je omyl, že zastupitel je odpovědný jen svým voličům v politické rovině. Spousta
zastupitelů již byla odsouzena jen za pouhé hlasování,
které způsobilo chybné rozhodnutí a škodu.
Další nástrahou číhající na zastupitele je tzv. střet zájmů. Veřejný funkcionář musí chránit veřejný zájem,
nesmí využít svého postavení a informací k získání
majetkového nebo jiného prospěchu pro sebe či jinou
osobu. O střetu zájmů by měli přemýšlet zastupitelé,
kteří přijímají od obce dobře placené zakázky.

Výbory zastupitelstva a komise jsou poradní a kontrolní orgány. Rozdíl je v tom, že podle zákona výbor zřizuje

Tomáš Navrátil

PRAVDA O MÉM ODSTOUPENÍ
Vzhledem k tomu, že se kolem mé osoby v souvislosti
s volbami šířilo a šíří mnoho nepravdivých informací,
rozhodl jsem se uvést celou situaci na pravou míru.
Naše sdružení získalo v podzimních volbách dva mandáty a od té chvíle na mě byl vyvíjen nátlak, jak mám či
nemám hlasovat při volbě starosty. A rozhodně to nebylo od žádného z mých kolegů z kandidátky ROVNĚ!
Zodpovědně mohu prohlásit, že mě nikdo z nich (jak
bylo rozšiřováno po obci) „nevyštípal“. Všechny tyto
okolnosti a tlaky totiž nakonec vyústily ve zdravotní
komplikace. Jediným řešením pro mě tak bylo v danou
chvíli vzdát se svého mandátu. Na mé místo pak postoupil zcela podle platných zákonů další v pořadí na naší
kandidátce pan Jiří Vrána.
Jsem velmi zklamán reakcemi, které mé rozhodnutí vyvolalo. Aniž si kdokoli osobně zjistil fakta, za mými zády
se rozšířily fámy a pomluvy a v podstatě jsem (zcela
nelogicky) označován za viníka neúspěchu voleb (!).
To jsou okamžiky, kdy si člověk položí otázku, jestli má
tohle všechno zapotřebí? Jestli to stojí za to? Snažíte se
být poctivý a čestný a nefér zbraněmi se všechno otočí
proti vám.
Ve volbách v roce 2010 jsem dostal od občanů Slatinek
druhý nejvyšší počet hlasů. Přesto jsem se členem zastu-

pitelstva nestal. Zatímco v loňských podzimních volbách přikládalo sdružení „Za další rozvoj obce“ počtu
preferenčních hlasů zcela zásadní význam a neustále
se na ně odvolává, v roce 2010 nehrály pro ně žádnou
roli… Nakonec jsem se (jako náhradník) na posledních pár měsíců volebního období do zastupitelstva
přece jen dostal. I za ten krátký čas mě však některé
věci nepříjemně překvapovaly. Abych byl konkrétní
– z poslední doby třeba okolnosti opravy veřejné komunikace „Na příhoně“. O realizaci této nákladné akce
jsem se dozvěděl (a to jsem vykonával v zastupitelstvu
funkci předsedy stavební komise!!!), až když byla stavba v plném proudu a bylo potřeba opravit poškozený
kabel elektrického vedení u osvětlení. Kdo rozhodoval
o výběru technologického zpracování vozovky, kdo
vybral firmu realizující tuto stavbu, schvaloval termíny,
podmínky atd. atd. – nevím.
I to byl jeden z důvodů, proč jsem stál u zrodu nového
sdružení ROVNĚ. Poslední měsíce ukázaly, že máme
ve Slatinkách i příznivce, kteří nám fandí a důvěřují
nám. A to je důvod, proč jsme se rozhodli to nevzdat
a jít do voleb znovu. Nejen za sebe, ale za všechny
v ROVNĚ chci našim příznivcům slíbit, že ať dopadnou volby jakkoliv, jsme tady a uděláme všechno proto,
abychom je nezklamali.
František Hrazdil

snk

ZA DALŠÍ ROZVOJ OBCE
Jak byste vysvětlil občanům důvody povolebního patu,
a tedy i opakovaných voleb,
a které považujete za nejdůležitější?
Bylo již dostatečně vysvětleno, ale ještě jednou to zopakuji proč se naše Sdružení za další rozvoj rozhodlo
ukončit spolupráci s (Rovně) byla to údajné odstoupení z osobních (zdravotních) důvodů a přesto opět kandiduje. Co se asi událo můžeme jen spekulovat. Naši
voliči si jistě udělají názor na tento nestandardní krok
a vyvodí závěry.
Jak hodnotíte práci v zastupitelstvu /ve vedení obce/
v uplynulém přechodném období?
Není co hodnotit
Proč chcete být v zastupitelstvu?
Určitě chceme pokračovat v započaté práci pro naše
občany a zlepšovat kvalitu života v obci.
Co nabízíte Slatinkám?
Zkušenosti, znalost obce a obyvatel.
Jaké investiční akce plánujete v dalším období iniciovat?
Co plánujeme do dalších let představíme v čas voličům
tak, aby si mohli udělat obraz sami a ne prostřednictvím nezávislých (Obecních novin)

Jaromír Crha
Iveta Chudobová
Jiří Čep
Lubomír Kubíček
Bohumila Havelková
Věra Coufalová
MUDr. Vítězslav Zbořil, Ph.D.

Co považujete ve Slatinkách
za jedinečné a co stojí za to
rozvíjet?
Slatinky jsou už jako takové jedinečné. Poloha, příroda
vybavenost oproti jiným obcím. Doposud pospolitost
společenský život
Co podle Vás Slatinkám chybí?
Sdělíme ve svém volebním programu občanům v osobním dopise.
Považujete společenskou angažovanost občanů
ve Slatinkách za důležitou?
Bez ní to nejde. Mnohé větší obce velmi strádají individualismem svých obyvatel.
Jaká hlavní pozitiva spatřujete v životě Slatinek
za uplynulé roky?
Až doposud pospolitost, kterou nám závidělo široké
okolí.
A naopak, jaké hlavní slabiny či negativa v tomto období
vidíte?
Zodpovíme v našem volením programu.
Nesignováno
(Pozn. redakce: odpovědi jsme obdrželi od pana Jaromíra Crhy)

Vážení spoluobčané.
Jmenuji se Bohumila Havelková a kandiduji do obecního
zastupitelstva za Sdužení za další rozvoj obce. Tedy za Jarka Crhu. Myslím si, že je to dobrý člověk a že pro tuto obec
udělal hodně dobrého. Je sice trochu despotický, ale každý,
kdo o něčem rozhoduje a zodpovídá za to (jak majetkově
tak i lidsky) má na to právo. Přiznejme si, každý z nás je
nějaký. Spolu se mnou jsou na kandidátce lidi, kterým
věřím a vážím si jich a myslím, že už svou prací dokázali,
že jim jde o blaho obce.
Před 17-ti lety jsme se s manželem a synem nastěhovali
do Slatinek. Z počátku jsem si myslela, že já typický měšťák, si tady nikdy nezvyknu. Ale čas ukázal, jak jsem se
mýlila. Dnes už vím, že bych nikde nebyla spokojenější
a šťastnější než tady. Myslím si, že mě většina z Vás zná
a ví, že to tak doopravdy je. Hned od počátku jsme se
snažili zapojit do dění v obci. Nepotřebovali jsme, aby
nás někdo prosil. Nabídli jsme se sami. Ta spolupráce
s Hasiči funguje do dnes a i když nejsme členy obecního
zastupitelstva, pomáháme i s obecními akcemi. Neděláme
to pro peníze, slávu a vlastní uspokojení, ale proto, že tady
žijeme a chceme, aby tady bylo dobře všem.

Vždycky jsem neskonale pyšná, když mi někdo cizí řekne, že se mám, když bydlím ve Slatinkách, kde se pořád
něco děje. Možná si to neuvědomujete, ale je to zásluhou
pár lidí, kteří se starají, aby to tak bylo. Každý má možnost se zapojit a nemusí být zrovna v obecním zastupitelstvu. Nevím, jak se na to díváte Vy (no, od některých to
vím), ale myslím si, že to do teď nebylo špatné. Je málo
obcí, alespoň v našem okolí, které se mohou pochlubit
tak dobrou spoluprací. Myslím si, že spousta věcí se tady
udělala dost dobře. Třeba kanalizace. Bez větších problémů a v termínu. Všechny ty opravené cesty, kaplička,
park, dětské hřiště, sportovní hřiště a spousta dalšího.
Vy, co se zajímáte o dění na obci víte, že třeba chodník
na Větřák je prostě problém (Pozemky, cestáři). Bylo to
již několikrát v plánu, ale vždy to na něčem ztroskotalo.
Věřím, že se to povede. Vím, že Vás trápí i stav chodníků,
ale všechno chce svůj čas. I na ty se dostane.
Závěrem bych Vám jen ráda řekla, že se budu snažit,
aby naše obec byla pořád tak záviděníhodná, jako je
doposud a i když mě volit nebudete, budu pořád dělat,
to co dělám a ráda.

TOP 09
Jak byste vysvětlil občanům důvody povolebního patu,
a tedy i opakovaných voleb,
a které považujete za nejdůležitější?
(OJ) To je docela prosté. Lidská neochota společně věci
řešit a nacházet v diskusi rozumná a třeba i kompromisní řešení. Vláda jedné strany je možná efektivní,
alespoň tak to autoritativní režimy obhajují, ale do demokratické společnosti nepatří. Nevůle ke společné
diskusi a řešení problémů obce je bohužel tím nejhorším signálem, který se nám všem mohl vyslat.
(JL) Nepochopení demokratických principů, nevůle podřídit
se, nechuť komunikovat a vysvětlovat.

(TČ) Bohužel SNK „Za další rozvoj obce“ nechtělo akceptovat výsledky voleb a domluvené dohody.
(RL) U jednání jsem nebyl, ale ze zkušeností v zastupitelstvu
z předcházejícího období jsem přesvědčen, že je to prostý
kalkul – udržet rozhodovací pravomoc a jistý příjem na co
nejdelší dobu bez ohledu na výsledek voleb.

(TN) Když někdo nechce být v zastupitelstvu, ať odstoupí. Škoda, že o svém „chtít čí nechtít?“ nepřemítali před
podáním kandidatury. Ušetřili by nám spoustu času
a peněz. Spekulovat o jejich důvodech je zajímavé a zábavné, ale v podstatě nikam nevede. Zásadní otázkou
je, proč kandidují znova a co udělají po volbách. Smyslu nenacházím a mám pocit, že jsme obětí špatného
vtipu.
Jak hodnotíte práci v zastupitelstvu /ve vedení obce/
v uplynulém přechodném období?
(OJ) Fungování zastupitelstva bylo v důsledku volebního
patu omezené, vlastně nulové. Z litery zákona správu
obce stále vykonává starosta a neúplné zastupitelstvo je
nefunkční a zcela bez pravomocí a kompetencí. I přes
účast na jednání a projednávání řady bodů tak naše
účast mohla být jen formální – „do počtu“.
(TČ) Tato doba utekla velmi rychle a hodnotit můžu jen to,

Ing Roman Luczka (RL)
Tomáš Čepec (TČ)
Ing. Tomáš Navrátil (TN)
Mgr. Josef Línek (JL)
Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D. (OJ)
Irena Hepnarová
Vladimír Havlík

(TČ) To je zajímavá otázka
i pro mě. Mám zájem o obec
a o nové projekty na zvelebení a spokojené soužití
v obci.
(RL) Kandiduji do obecního zastupitelstva, protože mi Slatinky nejsou lhostejné a chci, aby tu měly důvod žít i další generace. Pokud budu zvolen, budu se aktivně podílet
na chodu obce a jejím rozvoji správným směrem.

(TN) Chci přispět k tomu, aby zastupitelstvo bylo místem, kde se skutečně rozhoduje, a ne jen souhlasně přikyvuje hlavou.
Co nabízíte Slatinkám?
(OJ) Z hlediska své profese učitele a historika umění
toho zdánlivě není mnoho. Především je to udržení
a rozšíření povědomí o jedinečnosti obce, její zvláštní
historii a osudech. K tomu patří hlavně kulturní a osvětová činnost.
(JL) Rozšíření aktivit pro využití volného času dětí a mládeže a výchovně-vzdělávacích aktivit pro seniory – rozšíření
a vybavení sportovišť a dětských hřišť, pomoc při zřízení
klubu seniorů.

(TČ) Určitě oddanost Slatinkám a čestnost.
(RL) Mým hlavním cílem bude tvorba trvalých hodnot s důrazem na kvalitu života v naší obci. Rád se budu podílet
na budování moderní obce a respektovat její historický odkaz.

(TN) Nabízím Slatinkám svůj neotřelý pohled na svět,
nápady, svou energii a čas.
Jaké investiční akce plánujete v dalším období iniciovat?
(OJ) Chodník na Větřák, a to je priorita.
(JL) Rozšíření a vybavení sportovišť a dětských hřišť.
(TČ) Ty, které budou pro obec prospěšné a důležité.
(RL) Nový zvon pro kapličku, dobudování chybějících chod-

že to bylo o nás, ale bez nás.

níků, informační orientační značení v obci…

(RL) Z pohledu bývalého zastupitele by bylo příliš neuvážené v takto krátkém a výjimečném období hodnotit
zcela nové zastupitele.
(TN) Je pravdou, že časoprostor byl menší než malý, ale

(TN) Za nejnaléhavější považuji veřejné osvětlení, které
je v havarijním stavu. Souběžně s osvětlením je třeba
vybudovat kvalitní chodníky a citlivě rozšířit parkovací
místa.

mohli alespoň psát zápisy ze zasedání zastupitelstva, které
nejsou zmatečné a které zachycují skutečný průběh. Měli
také možnost přemýšlet nad rozpočtovým provizoriem.

Proč chcete být v zastupitelstvu?
(OJ) I když nejsem místní rodák a žiji zde teprve devátým rokem, nechtěl bych být jen pasivním obyvatelem
a chci přispět i svým skromným dílem k rozvoji obce.
(JL) Aby se obec přestala dělit na starousedlíky a na ty ostat-

Co považujete ve Slatinkách za jedinečné a co stojí za to
rozvíjet?
(OJ) Vědomí pospolitosti zajišťované řadou společenských a kulturních akcí. Je třeba je udržet a přilákat pozornost většiny místních, aby měli pocit, že i oni jsou
vítáni a součástí celku. I když je to, přiznávám, v dnešní
době těžké.
(TČ) Slatinky jsou samy o sobě jedinečné, ať polohou nebo

ní.

krásnou přírodou. A co rozvíjet, snad vše, nic není dokonalé.

(RL) Kulturní a civilizační hodnoty. Území sídla Slatinky je
například součástí kulturní krajinné oblasti Mánesův kraj.
Rozvoj si zaslouží veřejná infrastruktura a oblast služeb.
(TN) Les za dědinou a přírodní lokality Vápenice a Malý

v první řadě kanalizace. Ale také právě udržování místních tradic, pro jejichž zachování je třeba udělat maximum.
(TČ) Byla provedena část věcí, které některé potěšily (školka,

Kosíř.

rozhledna, kurt, kanalizace, cesta v uličce atd.).

Co podle Vás Slatinkám chybí?
(OJ) Právě ono vědomí soudržnosti, narušené bohužel
i povolební situací.
(TČ) Více míst pro naše děti, kde by si mohly bezpečně hrát.
(RL) Územní plán odpovídající potřebám obce, optimalizace úřadu a kvalitní personální obsazení, pracovní
příležitosti, úspěšnost při získávání finančních prostředků v rámci dotačních titulů…
(TN) Dům pokojného stáří.
Považujete společenskou angažovanost občanů
ve Slatinkách za důležitou?
(OJ) Ano! Jen ona může právě rozvíjet onu soudržnost
a pospolitost, která není totožná „hospodskými kroužky“, ale společným a veřejným setkáváním.
(TČ) Samozřejmě jsme jedna obec, která by měla fungovat
jako velká rodina.

(RL) Určitě ano, jde jen o to, dát příležitosti i jiným než
organizovaným spolkům a skupinám.
(TN) Ano, je hezké prostor svého života opustit v lepším stavu, než jak jsme ho převzali. Stačí dělat drobné pozitivní
věci. Velké akce většinou končí velkým průšvihem…

Jaká hlavní pozitiva spatřujete v životě Slatinek
za uplynulé roky?
(OJ) Vykonalo se mnoho dobrého – z praktických věcí

(RL) Vyrovnané hospodaření obce bez výrazné dluhové
zátěže, dostupnost mateřské školy, připravenost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce.
(TN) Díky nové výstavbě a stěhování se ve Slatinkách objevila spousta nových tváří. Přináší oživení a nové nápady
do stojatých vod a to je moc dobře.

A naopak, jaké hlavní slabiny či negativa
v tomto období vidíte?
(OJ) Nedotažení některých projektů a rezervy v občanské vybavenosti (dopravní spojení, cesta na Větřák, stav
dětského hřiště, chodníků…). Ale k vylepšování je toho
určitě všude dost a práce nikdy zcela nekončí. Smutné ale
je, že se lidé v obci někdy vzdalují, izolují a v důsledku
povolebního patu bohužel i úplně zbytečně rozdělují.
(TČ) Preferování pouze suverénních organizací.
(RL) Nízká míra zapojení občanů do řízení obce (účast
na veřejných zasedáních, atd.), nedostatečné využívání
dotačních titulů včetně tvorby projektového zásobníku
pro realizaci budoucích investic, neuplatnění vzdělaných lidí.
(TN) Velký nešvar vidím v zadávání drobných zakázek a brigád (údržba zeleně, úklid apod.). Ty dostávají výhradně
lidé z okruhu rodin a přátel zastupitelů. Obecní úřad není
válečná kořist pro vítěze voleb. Tyto práce je třeba nabídnout všem občanům a upřednostnit sociálně potřebné
a nezaměstnané.

PROČ NOVÝ ZVON?
„Oba dva zvony, zavěšené ve zvonových polích, jsou vyrobeny z bílého bronzu jako náhradní slitiny, tomu odpovídá i jejich nevyhovující akustický účinek při zvonění.
Zvony je možné považovat pouze za náhradní provizorní
řešení zvolené v období po rekvizici původních bronzových zvonů. Doporučuji stávající zvony nahradit novými
zvony těžkého žebra, větší prioritou je pořízení většího ze
zvonů, o průměru věnce 55,5 cm, ladění g2 a hmotnosti cca 122 kg“ je uvedeno ve zprávě, kterou vypracoval
RNDr. Mgr. František JOHN, Ph.D. – arcidiecézní kampanolog pro Arcidiecézi olomouckou.
Od roku 2010, tedy od minulého volebního období, prosazujeme, aby do naší kapličky byl pořízen nový bronzový zvon, ale marně. Prozatím totiž nebyla vůle většiny
zastupitelstva tuto záležitost podpořit.

I tak se však nevzdáváme a věříme, že po zvolení nového
zastupitelstva se bronzový zvon do naší kapličky podaří
obstarat již letos při příležitosti hodových oslav.
Roman Luczka.

snk ROVNĚ
Jak byste vysvětlila občanům důvody povolebního patu,
a tedy i opakovaných voleb,
a které považujete za nejdůležitější?
Odstoupení zastupitelů i náhradníků ze sdružení Za další
rozvoj obce. To je myslím obecně známo. Co se ale občané
nedozvěděli, je důvod, který k tomuto kroku všech sedm
kandidátů vedl. Na ustavujícím zastupitelstvu jsme sice
od pana starosty slyšeli, že to byl volební systém, který
umožnil, abychom se do zastupitelstva (bohužel) dostali
i my ostatní, potom odstoupení Františka Hrazdila, potom
osoba pana Jiřího Vrány, pak fakt, že bychom v budoucnu
mohli odvolat starostu (!) a nakonec zazněl důvod „že to
prostě nedopadlo“. Nemá cenu spekulovat o příčinách
tohoto kroku, ale bylo to špatné rozhodnutí. Už jen proto,
jak rozdělilo obec.
Proč pan starosta nevyužil dohodnuté možnosti další
čtyři roky řídit Slatinky, to ví jen on sám. Odstoupení
ostatních kandidátů je ale obtížné pochopit. Mnozí z nich
přece dávno dokázali svou obětavou prací, že jim záleží
především na tom, aby se ve Slatinkách žilo dobře. A to
máme přece všichni společné. My čtyři „noví“ jsme pouze
dostali od voličů mandát se k nim připojit. Proč tedy to
povolební hysterické třídění na „hodné“ a „zlé“? S tím
budu mluvit a s tím ne! Komu to přineslo prospěch?
Jak hodnotíte práci v zastupitelstvu /ve vedení obce/
v uplynulém přechodném období?
Bohužel, naše čtyřčlenné zastupitelstvo mělo svázané ruce.
Prakticky jsme směli jen odhlasovat provizorní rozpočet
a probírat běžné záležitosti, které se netýkaly financí. Mrzí
nás třeba, že se nikdo nemohl zúčastnit po volbách pořádaných seminářů pro zastupitele. Ať už zaměřených
na čerpání dotací z programů EU, nebo kurzů v rámci
projektu Odpovědný zastupitel zabývajících se problematikou obcí v návaznosti na nový občanský zákoník. A co se
samotných jednání zastupitelstva týká, mě osobně zaskočila absolutní přezíravost, s jakou k nám pan starosta přistupoval, spojená s neochotou vést konstruktivní dialog.
Jako bych se vrátila v čase o desetiletí nazpět. Kdo nejde
s námi, jde proti nám – to je asi nejvýstižnější. Místo snahy o komunikaci osobní útok, místo odpovědí na otázky
výzva „držte už tu svou klapačku“. To je politováníhodný
přístup, jaký prostě nelze akceptovat. Šokovalo mě, že zde
ani po čtvrt století (!) neexistuje povědomí o základních
principech demokracie. Nebo nechce existovat. A jsem
překvapená, že to dosud všichni tolerovali.
Proč chcete být v zastupitelstvu?
Já osobně jsem na podzim do zastupitelstva kandidovala
jako „vyslanec“ za rozšíření aktivit pro naše nejmenší.
Zkrátka, aby měli v zastupitelstvu svého člověka :-) Slatinky mají to štěstí, že se tu narodilo a žije hodně dětí. To
je pozitivní fakt, ze kterého ovšem vyplývá také povinnost
o ně co nejlépe pečovat. Rádi bychom jim poskytli více
příležitostí pro vyžití. Začali jsme už před pár lety. Z jakési
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recese pak vznikly Slatinkočky
a ukázalo se, že je o akce pro
děti zájem. Takže bychom moc
rádi pokračovali. A když budu
odpovídat za sdružení ROVNĚ
obecně, nemohu než zopakovat, co jsme už řekli. Do voleb
jsme šli s přáním uplatnit nové nápady a myšlenky a zároveň svým podílem v zastupitelstvu zamezit nejrůznějším
spekulacím, které se poslední roky objevovaly. Aby se
ve Slatinkách rozhodovalo demokraticky a průhledně.
Co nabízíte Slatinkám?
Otevřenost, veřejnou informovanost, nové nápady. Rádi
bychom zapojili do obecního života každého, kdo má
čím přispět. Chceme především naslouchat občanům
a na věcné podněty vyvolat veřejnou diskuzi. Za takový
první malý krok považujeme vznik Zpravodaje, který je
otevřený všem názorům.
Jaké investiční akce plánujete v dalším období iniciovat?
Jednoznačně je to již roky omílaná stezka na autobusovou
zastávku Větřák. Denně tudy jezdím do práce a vidím,
jak nebezpečná je chůze po silnici. Obzvlášť teď v zimě,
kdy je dlouho tma. Je skoro zázrak, že se ještě nikomu nic
nestalo. Za ty roky se z toho sice stal jakýsi „nežádoucí
případ“, my jsme ale přesvědčení, že se vyřešit rozhodně
dá. No a pak bychom mohli pokračovat třeba chodníky,
veřejným osvětlením… každý jistě sám vidí, že tu je ještě
hodně věcí ke zlepšení.
Co považujete ve Slatinkách za jedinečné a co stojí za to
rozvíjet?
To je jednoduchá odpověď – naprosto jedinečná je jejich
poloha. Žádná vesnice široko daleko nemá tak krásné
okolí, ať vyjdete z obce kterýmkoli směrem. Malý Kosíř,
Vápenice a samozřejmě nejatraktivnější Velký Kosíř s rozhlednou. Na něm se za poslední roky odvedl obrovský kus
práce. Myslíme si ale, že by si vylepšení zasloužily i obě
další jmenované lokality. A nemusí jít zrovna o nákladné
akce. Vápenice je po celý rok častým cílem procházek
místních obyvatel všech věkových kategorií. Stačilo by
třeba vysekat cestu, postavit dvě tři lavičky k odpočinku,
upravit rozježděný vjezd na pole u silnice, aby tam mohla
zaparkovat auta, když je sezóna konikleců. Lidé z okolí
je vždycky budou jezdit obdivovat, tak proč tomu nedat
alespoň nějaký řád. Na Malém Kosíři by také jistě přišlo
vhod posezení. Ale to jsou jen dva příklady. Nápadů je
rozhodně víc.
Co podle Vás Slatinkám chybí?
Například dořešení dopravní dostupnosti. Od letošního
roku hradí obec podle platných nařízení několikanásobně
vyšší poplatek za dopravní obsluhu. Chtěli bychom vyvolat
na kraji jednání vedoucí k tomu, že za to také něco získáme. Pořád totiž vnímáme špatné dopravní spojení do

blízkých Slatinic i Olomouce jako velký handicap pro starší
spoluobčany a pro ty, kteří nemají možnost jezdit autem.
Považujete společenskou angažovanost občanů
ve Slatinkách za důležitou?
Jednoznačně. Dodržování tradic, to je další jedinečná záležitost Slatinek. A žije jen díky nezměrnému úsilí zdejších
obyvatel. A je jedno, jsou-li „sdružení“ či „nesdružení“.
Jsou ochotní obětovat svůj volný čas nezištně pro druhé
a ještě se u toho baví. Právem si zaslouží obdiv a obrovské
díky. A viditelnější obecní podporu. Protože právě všichni
tito dobrovolníci dělají Slatinkám dobré jméno v celém
Olomouckém kraji. Logicky největší podíl mají hasiči –
a není to jen proto, že mají širokou členskou základnu.
Jsou prostě zapálení a dobří, bez jejich pomoci se neobejde žádná akce. Je škoda, že jsme kvůli patové situaci
nemohli podat žádost na využití letos vyhlášené dotace
„Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života
obce“. Byla to přímo ideální příležitost, jak se pokusit
získat prostředky na založení dětského oddílu. Ale není
všem dnům konec a snad se něco podobného vyskytne
i v budoucnu.
Jaká hlavní pozitiva spatřujete v životě Slatinek
za uplynulé roky?
Už jsem to vlastně řekla – jsou to zdejší lidé. Ti, co tu žijí
odjakživa to třeba tolik nevnímají nebo to považují za sa-

mozřejmé – ale mně se moc líbí, jak se tu lidé vzájemně
zdraví, jak se umí společně bavit, jak si pomáhají. Všichni
víme, jaká je dnes doba – negativní události na nás útočí
ze všech stran. Takže tento mikrosvět pospolitosti nabývá
na významu víc a víc. Skutečnost, že „doma je dobře“, je
k nezaplacení a je třeba ji chránit a vážit si jí.
Z tohoto pohledu nás velmi zaskočila reakce SNK „Za
další rozvoj obce“ na výsledky podzimního kola voleb.
Místo respektování hlasů poloviny voličů přišla záplava
pomluv a bohužel musím říct i lží, proti kterým je těžké
se bránit, když nechcete používat stejné zbraně. Ale jak
řekl Karel Čapek: „Království lhářství není tam, kde se
lže, ale kde se lhářství akceptuje.“ Takže věřím, že pravda
zvítězí, rozbouřené vlny se uklidní a zase všechno bude
dobré. Jsem optimista.
A naopak, jaké hlavní slabiny či negativa
v tomto období vidíte?
Slatinky jsou zdravá, fungující obec, kde se lidem žije dobře. Jenže vždycky je co zlepšovat. Stačí se podívat okolo,
jak mnohé obce výrazně prokoukly. Všude se snaží využít
evropských dotací v nejvyšší možné míře, protože ty tu
věčně nebudou. A tady si myslíme, že máme u nás hodně
co dohánět.
Za SNK ROVNĚ odpovídala Monika Prokopová

JAK VZNIKLO SDRUŽENÍ ROVNĚ
První myšlenka na založení nového sdružení vznikla už
v roce 2010 po volbách do obecního zastupitelstva. Společně s Františkem Hrazdilem jsme si tenkrát řekli, proč
to nezkusit? Vždyť máme demokratické uspořádání, které
umožňuje všem občanům podílet se na veřejné správě
a samozřejmě, více hlav více ví. S postupem času naše myšlenka sílila, až v roce 2014 vzniklo sdružení s jasnými cíli
– především vnést do chodu obce nové nápady, myšlenky
i skutky. Jednou z našich vizí je také více zapojit samotné
občany, informovat je o všem důležitém a pobídnout je,
aby sami přemýšleli o tom, co se jim na chodu obce líbí
a co by třeba chtěli změnit. Jsem rád, že se nám podařilo
vymyslet a rozjet slatinkovský Zpravodaj, což je hlavně
zásluhou manželů Moniky a Oldy Prokopových. Mezi
občany má dobrý ohlas a může do něj svůj názor napsat
každý z obce. Samozřejmě i ve Slatinkách je spousta důležitých věcí, které by bylo potřeba začít řešit. Rozhodně je
to tak dlouho zvažovaná stezka na Větřák, lepší chodníky
s veřejným osvětlením a také větší podpora dětí a jejich
aktivit. Protože především děti jsou zárukou toho, že naše
obec poroste a bude se rozvíjet! Tady bych moc rád poděkoval Slatinkočkám a neúnavné Veronice Školoudíkové
jako jejich hlavní představitelce za akce pořádané pro děti.
Na ustavujícím zasedání zastupitelstva jsme byli neustále obviňováni, že jsme pro obec nic neudělali – jinými

slovy – co si tedy dovolujeme vůbec se ozývat. My se ale
snažíme přispět každý podle svých sil a možností a mrzí
mě, když vidím, že to nikdo ani nezaregistruje. Nechce
se mi věřit, že nikdo z těch, co nás na schůzi obviňovali,
neví, že jsem zdarma udělal dveře na obecní úřad nebo
za cenu materiálu části vybavení do mateřské školky. Nebo
že jsem vloni daroval obci vstupní dveře na opravovanou
kapličku. Mrzí mě, že jako odveta mé odvahy kandidovat do obecního zastupitelstva je (kromě smrště pomluv)
udání nahlášené někým z obce, že máme doma nízkou
spotřebu vody a následná kontrola z vodáren. Samozřejmě bylo u nás všechno v naprostém pořádku. :-) A abych
se zase nedoslechl, že „jsem si přišel pro klíče od obce“,
rovnou říkám, že ani v tomto kole voleb rozhodně nebudu
usilovat o místo starosty – a kdo to říká, ten lže.
Myslím si, že žijeme ve skvělé době a na krásném místě.
Ve Slatinkách se nabízí hodně možností, jak život ještě
víc zlepšit, a je škoda, že ta vůle k prosazování nových
nápadů je tak nízká. Chtěl bych říct, že jsme se v ROVNĚ
nikdy nesnížili k urážkám a pomluvám, a je mi smutno,
když vidím, že závist vítězí nad férovou demokratickou
diskuzí! Ale stále VĚŘÍM – a hodně zdejších občanů je
nám v tom oporou – že směr, kterým jsme vykročili, je
správný a proto v něm budeme pokračovat.
Jiří Vrána

Měsíční odměny a příplatky poskytované členům zastupitelstev obcí *
Počet
obyvatel
obce

Uvolnění členové
zastupitelstva obce

Neuvolnění členové
zastupitelstva obce

STAROSTA

MÍSTOSTAROSTA

odměna měsíčně

odměna měsíčně až do

Příplatek
podle počtu
obyvatel obce

Nevolnění členové zastupitelstva obce
za výkon funkce
předseda výboru
zastupitelstva

měsíčně

člen výboru
zastupitelstva

člen výboru
zastupitelstva

odměna měsíčně až do

Celkový
příplatek
podle počtu
obyvatel obce
měsíčně

1304 Kč

do 1000
obyvatel

27 425 Kč

7 509 Kč

na každých
100 obyvatel obce

880 Kč

570 Kč

280 Kč

180 Kč

* Výňatek z tabulky Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb. s účinností ode dne 1. ledna 2014.
Celou tabulku naleznete na: http://www.mpsv.cz/files/ip/nv37_03_priloha1.pdf

Na listopadovém ustavujícím zasedání zatupitelstva zaznělo v bouřlivé diskuzi mj. obvinění, že se noví členové
zastupitelstva chtějí (citujeme) napakovat a jde jim jen o
koryta. Pro lepší představu tedy uvádíme tabulku odměn
zastupitelů a vedení obcí o velikosti Slatinek, běžně dostupnou na webu. Konkrétně si tedy lze snadno vypočítat,
že starosta obce s 600 obyvateli bere za svou práci bez
odměn cca 35 300 Kč (6×1304 + 27 425 Kč). Je-li zastupitel
předsedou nějakého výboru (sportovního, kulturního,
stavebního...), může jeho měsíční odměna dosáhnout

zhruba okolo 1000 Kč (až 880 + 180 Kč). „Prostý“ zastupitel by pak měl dostat odměnu cca 450 (až 280 + 180 Kč).
Z tohoto faktu je jasně patrné, že o „napakování“ nemůže být v žádném případě řeč. Být zastupitelem na malé
obci je především odpovědnost a práce, kterou člověk
ve svém volném čase vykonává pro druhé dobrovolně
a rád. Jako perličku snad můžeme uvést, že čtyři současní
zastupitelé Slatinek neměli ve své pravomoci ani odsouhlasit si onu odměnu 450 Kč, takže pracovali zdarma.
Redakce

Dětské ŠIBŘINKY, které uspořádaly
Slatinkočky, přilákaly velké množství
dětí a rodičů. Téměř 70 masek řádilo
a soutěžilo o spoustu cen. Obrovský dík
patří všem sponzorům, organizátorům
i přítomným rodičům. Bylo to vydařené odpoledne a tak velká účast nás
motivuje a nabíjí elánem na další akce.
Slatinkočky

POZVÁNKA na výstavu
ve Vlastivědném muzeu v Olomouci
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Vesnice objektivem
Jiří Havrda, Míša Hrubá, Jana Hunterová, Petr Kadlec, David Mužík, Irena Vězdová
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Vlastivědné muzeum v Olomouci
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Úvodní slovo pronese prof. Jindřich Štreit.

Zazpívají Slavíci ze Slatinek,
úvodní slovo pronese prof. Jindrich Štreit.
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