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Vážení spoluobèané...
Od vydání pøedchozího zpravodaje už uplynul nìjaký èas, takže pøichází také chvíle na malé
ohlédnutí a bilancování. Ovšem nejen o tom bude aktuální vydání Zpravodaje obce Slatinky.
Jeho obsah vám mimo jiné pøinese i jedno pøekvapení. Staèí jen doèíst až do konce...

Jaký byl rok 2017 ve Slatinkách?
Rok 2017 je za námi a tak je vhodná doba na bilancování pøedešlých mìsícù.
V loòském roce jsme si pøipomnìli 770 let od první zmínky o naší obci. Kaplièka
stojící na návsi oslavila taktéž malé výroèí 195-ti let od jejího postavení a koneènì
náš Sbor dobrovolných hasièù oslavil 95 rokù od svého založení.
Obec Slatinky spojila oslavu založení obce a 195 let kaplièky se slavnostním
vysvìcením nového zvonu v rámci tradièních hodù poøádaných na návsi.
Pùlkulatá oslava založení SDH Slatinky se konala v komorním stylu na Dombase.
Zaènu popoøádku. Loòská zima byla neobvykle dlouhá a mrazivá, i snìhu napadlo
tolik, že jsme museli povolat na pomoc s odklízením tìžkou techniku na
odstranìní snìhových barier hlavnì v místech, kde jsou úzké cesty. Poté nám
zabralo hodnì èasu a noèních výjezdù na posypávání zledovatìlých cest a
chodníkù. Spotøeba soli byla také vyšší pøesto, že se spotøebovávala zásoba z roku
2016, kdy zima takøka nebyla.
V prùbìhu zimy se podaøilo obci získat dvì stavební povolení, a to na stavbu
sociálek ve sportovním areálu a na rybníku pøi cyklostezce na Kosíø. Sociálky na
tìchto místech jsou potøeba, zastupitelstva o nich uvažovala již v minulém
volebním období, ale vždy se ještì našli jiné potøebnìjší vìci. Stavby chodníkù, opravy cest v Hliníku, èi na Pøíhonì,
postupná dostavba chodníkù v Moèilkách a úplná rekonstrukce chodníku od zastávky autobusu po èíslo 25 vèetnì
výmìny kabeláže veøejného osvìtlení a rozhlasu. Ještì v loòském roce jsme uvažovali opravit chodník od pomníku
padlých po Greplovo, ale toto se oddálilo stavbou domu Marabetiových. Také jsme zrekonstruovali èást návsi naproti
Fišerových, kde zkoušíme moderní výsadbu suchomilných rostlin. Stavba sociálního zaøízení na høišti je hotova a byla již
také vyzkoušena v den oslav výroèí založení SDH Slatinky.
Zastupitelstvo obce pracuje i nadále na zástavbovém plánu obce, do kterého jsou zapracovány protipovodòová opatøení, a
rovnìž pokraèují i pozemkové úpravy v našem katastru tak, aby reflektovaly vznikající zástavbový plán.
Vymìnili jsme lampy na našem veøejném osvìtlení za ledkové, úsporné, a nìkteré ampliony obecního rozhlasu. Po žních
jsme vyèistili èást potoka k Lípám od nánosù naplavenin a travních porostù.
Ještì bych se chtìl pár vìtami vrátit k dodržování obecních vyhlášek platných na území naší obce. Všechny jsou vyvìšeny
na obecních webových stránkách a každý má možnost je prostudovat a øídit se jimi. Zejména pokud se jedná o dodržování
noèního klidu, který je stanoven od 22,00 do 6,00 ráno. Je dobré si uvìdomit, že v souèasné dobì mnoho lidí pracuje i o
sobotách a nedìlích v 12-ti hodinovém nepøetržitém provozu a potøebují se vyspat. Dále pak platí vyhláška o poplatcích za
užívání veøejného prostranství, kdy jsou porùznu pøed domky na obecních pozemcích ukládány stavební materiály,
palivové døíví a rozhodnì nepøispívají ke kráse naší obce. Nikdo nemá proti tomuto námitek, pokud je skládka
likvidována napøíklad do týdne. Vždycky se tak na vsi dìlo a každý z nás èas od èasu potøebuje nìco dovézt domù. Proto
chci apelovat na obèany, aby v co nejkratší dobì tyto skládky uklízeli, protože dochází i nièení travního porostu.
Vážení spoluobèané, tímto bych Vám rád popøál klidné prožití Velikonoèních svátkù a pohodu v dalším období.
Jaromír Crha, starosta
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Veøejné zasedání Zastupitelstva obce Slatinky 14.3.2018
Na støedu 14. bøezna 2018 od 18 hodin bylo starostou obce svoláno øádné zasedání Zastupitelstva obce Slatinky s
následujícím programem:
PROGRAM JEDNÁNÍ:
1.
Zahájení zasedání
2.
Schválení programu
3.
Urèení zapisovatele a ovìøovatelù zápisu
4.
Kontrola usnesení
5.
Rozpoètová opaøení
6.
Žádost o odkoupení èásti pozemku p.è. 1175/6 dle oddìlovacího plánu è. 42/2018 schváleného 8.2.2018 KÚ
Protìjov
7.
Žádost o projednání v zastupitelstvu „Vlajka pro Tibet“
8.
Smlouva o právu provést stavbu na pozemku 233/1
9.
Rùzné
Na základì projednaných bodù programu bylo schváleno usnesení a tìmito závìry:
?
bylo vyhovìno žádosti pana Michala Servuse o odkoupení èásti pozemku p.è. 1175/6, dle oddìlovacího plánu è.
42/2018, schváleného 8.2.2018 KÚ Prostìjov
?
byla schválena smlouva o právu provést stavbu p. Lukáše Švancary na pozemku 233/1
?
nebylo vyhovìno žádosti o pronájem pozemku è.262 – za Linhartovou chatou, tato žádost byla doruèena pozdì,

nebylo možné ji v zákonné lhùtì vyvìsit na obecní vývìsce, bude projednáno na pøíští veøejné schùzi
?
byl schválen pøíspìvek ve výši 10 000,- Kè na podporu vèelaøù, nákup léèiv
?
byla pøijata žádost p. Stanislava Havlíèka na zaøazení pozemkù pod Malým Kosíøem do zástavbového plánu obce
Slatinky
?
zastupitelstvo obce obdrželo dopis od Mysliveckého spolku Kosíø- Slatinky s podìkováním za pøíspìvek ve výši

20 000,-Kè, který byl využitý na nákup krmiva na zimní pøikrmování zvìøe. a na opravu krmelcù a zásypù

Nádherné prožití Velikonoc
pøejí
OÚ Slatinky
a zastupitelé obce
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Novoroèní výšlap na Velký Kosíø
Slupnout prášek na bolení hlavy, naplnit plácaèku slivovicí, poøádnì se
oblíknout a obout, takhle vypadá u vìtšiny turistù pøíprava na tradièní
Novoroèní výstup na hanácké „Mont Blanc“.
Letos se poèasí pøedvedlo skoro ve všech svých variantách. Oblaèno,
místy mlha, trochu deštì, sem tam slunko a jinak teplo. Jen ten sníh ne a
ne pøijít. Co bychom chtìli 1.ledna? Je fajn, že nic z toho neodradilo
3834 zapsaných úèastníkù tohoto výstupu. Kdo se nebál dlouhé fronty,
byl za tento výkon odmìnìn metálem a kartièkou s poøadovým èíslem,
kterou rozdávali turisté z Lutína, pro které to byl již 31. roèník této akce.
Vládce „hory“ Kosíøan pùsobil dojmem nadpøirozena, nebo vypadá
poøád stejnì, jako když sestoupil mezi lidi pøed lety poprvé. Perníèky,
které rozdával, byly dílem pánù hasièù ze Slatinek. Každý rok se totiž
chtìjí vytáhnout na
ženský a ukázat, že peèení takového množství není žádná vìda, a že my
baby s tím kolem Vánoc moc nadìláme. Tradièní zvìøinový gulášek (tady
jim my ženský už mùžeme pomáhat), pìknì vyuzené cigárko, nìjaký ten
svaøáèek a jiné dobré i ménì dobré pochutiny (tøeba rum), byly taktéž v
režii slatinkovských hasièù. Sládek lhotského pivovaru Kosíø pan David
Kapsia udìlal radost všem milovníkùm piva a pøivalil i pár beèek se svým
mokem na košt. Svou pozvánku rozdal pod zavøenou rozhlednou i Václav
Obr z Muzea koèárù v Èechách pod Kosíøem.
Myslím si, že akce se opìt vydaøila. Všechno se snìdlo, skoro všechno
vypilo a snad všichni se políbili a popøáli si krásný Nový rok. Už se tìším
na ten další rok a doufám, že vy také.
–HaBo-

Ostatky
Není moc dìdin v okolí, kde se ještì dodržují nìjaké ty tradice.
Slatinky patøí mezi ty, kde to díky pár obìtavcùm poøád žije.
Jako již v pøedchozích 20-ti letech, tak i letos 10.2. vyšel od
hospody U zbrojnice ostatkový prùvod. Masek bylo požehnanì,
jak místních, tak i pøespolních. S prázdnými žaludky se procesí
nejprve vydalo ke starostovi pro své dnešní právo na vládu nad
obcí a potom už na dlouhý pochod pøes celou dìdinu. O tom, že to
byla fuška, svìdèí fakt, že nìkteøí nedošli a jiní si to nepamatují.
Není jim co závidìt. Poèasí bylo studené, ba pøímo vlezlé, a tak

jistì nepohrdli štamprlí slivovièky a ještì teplou
koblihou, kterou jim nachystaly starostlivé
hospodyòky. Však se jim za to masky odmìnily
taneèkem pod právem a pìknou písnièkou. Škoda jen,
že veèer jim nezbylo moc sil na ostatkovou Merendu
na sále. Chtìla bych tímto podìkovat všem, kteøí se
tohoto veselého maratonu zúèastnili
-HaBo-
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Milý spoluobèané!
Pøi proèítání starých kronik a knížek, ve kterých se
zmiòují Slatinky, jsem narazila na krásná slova
bývalého starosty pana Nìmce. Jedná se doslov v knize
„Slatinky, malá obec pod Velkým Kosíøem“
“Vážený ètenáøi,
ty, který jsi doèetl knihu až sem, pro Tebe jsou urèena
následující slova. Pokud jsi obèan Slatinek, mìla by
platit o nìco více. Kdo doèetl knihu vydanou u
pøíležitosti 750 let trvání obce Slatinky, si urèitì bude
klást otázku: Èemu vdìèí Slatinky za tak bohatou
historii? Že tak malá obec pøežila rùzné katastrofy? Že
se znovu vzchopila a na znièených základech zase z
popela vyrostla?
Jak silná musela být láska našich pøedkù k místu, kde
se narodili. Jako vzpomínka na jejich odvahu zaèít
znovu a nevzdávat se, nám zùstala naše pùvabná
vesnice. Nám, stálým obèanùm to ani nepøijde, spíše
vidíme chyby a nedostatky. Návštìvníci naší obce jsou
však nadšeni její pìknou polohou v krajinì, její
upraveností a èistotou.
Vážení spoluobèané! My, kteøí zde žijeme, dìlejme vše
pro to, aby i naši potomci a následníci mohli být hrdi na
své pøedky. Vše, co èiníme za svého života, bychom
nemìli dìlat pouze pro svùj prospìch. Po každém by
mìlo zùstat nìco víc než pomník na høbitovì. Proto
žijme a dìlejme tak, aby Ti, kteøí jednou pøijdou po nás,
mohli být na své pøedchùdce hrdi a nemuseli se za nás
stydìt.“

Z naší kaplièky od loòska zvoní
zvon Martin

Jedním ze symbolù Slatinek, které po nás zdìdí i další
generace, je nový zvon Martin ve vìži naší kaplièky
zasvìcené sv. Janu a Petrovi.
Nový zvon mimo jiné pøipomíná 770 let od první zmínky
o obci a 195 let od vysvìcení kaple na návsi. Pøi slavnosti
bìhem našich hodù mu požehnal P. Pavel Èáp SDB z
farnosti sv. Petra a Pavla v Prostìjovì.
Zvon vznikl ve zvonaøské dílnì mistra Josefa Kadlece v
Halenkovì na Valašsku. Váží 58 kilogramù a prùmìr ‘ve
vìnci’ je 455 milimetrù. Jeho ladìní je do dvojèárkového
tónu A.
V letošním roce se budou konat volby do obecního
zastupitelstva a doufám, že se všichni kandidáti budou Hned týž den po svém žehnání byl vynesen na vìž kaple,
odkud pravidelnì odbíjí s pøesností øízenou signálem z
øídit tímto doporuèením.
-HaBo- atomových hodin.

Pùvodnì to byl spíš hec, nakonec je ale písnièka o
Slatinkách na svìtì
Skupinu Rose Band, která už nìkolik let hudebnì provází rùzné
spoleèenské akce ve Slatinkách, asi není potøeba pøíliš pøedstavovat. Ménì
se už možná ví, že Vašek Rùžièka ml. není jenom skvìlý zpìvák a
saxofonista. Má na svém kontì už tøi autorská CD, z nichž poslední s
názvem 'Blá, blá, blá' køtili v roce 2014 i naši Slavíci.
Pøed nedávnem, spíš s nadsázkou, jsme pøijali Vaškovu nabídku, že pro
Slatinky složí originální písnièku. Jak je vidìt, svoje slovo drží a pøi
letošním stavìní máje bude mít premiéru valèík s názvem Slatinkovská.
Sám je autorem hudby, samotné hudební nahrávky a pochopitelnì ji i nazpíval spolu s Helenou Havelka Baronovou, která
se postarala o vokály. Autorem textu je Miloš Havelka.
Takže? Slatinkovská písnièka je na svìtì. Snad jí jen mùžeme popøát - a se opravdu pro nás stane ‘tou naší! Jak nám Vašek
slíbil, ještì pøed premiérou Slatinkovskou umístí na internetu, takže pøi veøejné premiéøe si ji tøeba už zazpíváme s ním...
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