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Vážení spoluobèané...
Blíží se Vánoce a konec roku. Rozhodla jsem se ale vynechat nìjaké to bilancování
uplynulého období a na úvod tohoto èísla nabízím rozhovor se starostou o jeho práci a jeho
vztahu k Vánocùm. Vzhledem k tomu, že se známe už dlouho, budu panu starostovi tykat.

Deset otázek pro starostu...
1.Jak nároèná je funkce starosty a co se ti na ní líbí ?
Práce starosty je jako každá jiná práce s lidmi. Je nároèná na èas, protože starosta je
ve své službì prakticky 24 hodin dennì po 365 dní v roce. Již od útlého vìku jsem
chtìl pracovat s lidmi, a proto jsem byl pionýrem, mladým hasièem , svazákem èi
myslivcem. Baví mì její pestrost a široký zábìr problematiky, co se týká øízení
obce. Každý den pøináší nìco nového a to mì na tom baví nejvíce.
2. Lituješ nìkdy, že jsi funkci starosty vzal?
Litovat se nedá øíci. Jen jsem nìkdy zklamaný pøístupem lidí k tomuto poslání, ale
s touto vìcí se musí vyrovnat každý starosta.
3. Co se ti za ty roky ve funkci podaøilo a na co jsi nejvíc pyšný?
Pyšný? Nerad užívám toto slovo. Myslím si, že se dá dnes udìlat vyjímka.
Opravdu pyšný jsem byl na soudržnost našich obèanù po pøedchozí volební
období, kterou nám závidìly všechny vesnice široko daleko. Pøed a po posledních
volbách se nìkterým lidem tuto soudržnost podaøilo znièit, a to mì velice trápí.
Podaøilo se vybudovat nové cesty (napøíklad k vodojemu) novou splaškovou
kanalizaci, do obce pøišlo 200 nových spoluobèanù, kteøí opravují starou zástavbu èi budují nové rodinné domy.
Vybudovali jsme novou zástavbovou lokalitu, tenisový kurt, opravujeme chodníky. Jedna z nejdùležitìjších staveb byla
nová MŠ a technické zázemí pro obec. V tìchto pøedvánoèních dnech se nám podaøilo dokonèit opravu køíže v Myšnici.
Vnímaví obèané to jistì ocení, ale jsou mezi námi i tací, kteøí jen kritizují, litují se, jak by pracovali pro obec a obecní blaho
jen kdyby mohli, ale jejich neochota tolerovat zavedené a pøizpùsobit se názoru vìtšiny, je distancuje. Již mìli možnost v
zaèátku devadesátých let a pamìtníci ví, jak to dopadlo. Nechtìl jsem nic psát na adresu pana ……… . Nejde to. Stále
podsouvá spoluobèanùm nìjaké smyšlené, až konspiraèní teorie o tom, jak jej starousedlíci diskriminují, že je jen náplava.
A tak si dovolím i já jeden vtip, který ve mnì evokuje, když píšu tento èlánek, ten si myslím vystihne jeho problém.
Naše samièka mìla sedm králíèkù, všichni prohlédli za sedm dnù, jen nìkterým našim spoluobèanùm to trvalo dva roky a
pak prozøeli pane ………… .
4.
Co se zatím nepodaøilo a proè?
Dvìma slovy – chodník na Vìtøák. Vybrali jsme projektanta, který pro nás pracoval již na dvou akcích a bez problémù.
Tøetí se už nepodaøila, a tak se nám to táhne.
5.
Co plánujete, co by obecní zastupitelstvo, do pøíštího roku?
V loòském roce zastupitelstvo schválilo plán rozvoje obce do roku 2022 a tím se snažíme øídit a uvádìt jej do praxe.
Samozøejmì priorita èíslo jedna je chodník na Vìtøák, dále pak zázemí na rybníku a pokud to èasovì vyjde i zázemí na
høišti.
6.
Co všechno bys chtìl ještì stihnout do konce volebního období?
Bylo by dobøe ještì stihnout vymìnit veøejné osvìtlení, které je na hranici své životnosti.
(pokraèování na další stranì)
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(pokraèování z pøedchozí strany)
7.
Blíží se Vánoce a mì by zajímalo, jestli jsi jako malý kluk psal dopisy Ježíškovi?
Vzpomínám si na jeden, bylo mi tak osm. Napsal jsem si o sáòky a opravdu jsem je dostal. To byl jeden z nejsilnìjších
zážitkù v mém dìtství o Vánocích.
8.
Kdybys mìl možnost napsat dopis Ježíškovi dnes, co by sis pøál?
Pøání mám mnoho, jen jedno mi vyvstává na mysl. To bylo rozhodnutí, které bych už znova neudìlal. A to je... Vlastnì
pøání jsou tajná. Jinak si pøeji klid a mír na práci.
9
Tìšíš se na ty letošní? Co znamenají Vánoce pro tebe, jako dospìlého muže ?
Tady nevím, co vlastnì odpovìdìt. Vánoce jsou svátky pokoje a klidu, má se v klidu rozmýšlet a bilancovat, setkávat se a
rozmlouvat. Dnes jsou Vánoce už vyloženì komerèní záležitost. Od listopadu jsme masírováni reklamou. Jezdí se na
dovolené, lidé se pøedhánìjí v nakupování a konzumu, rodiny jsou rozjety po svìtì. Jako malí kluci jsme sedávali u dìdu, v
kamnech praskal oheò a vzduch byl provonìn vùní døeva. Šli jsme do lesa a pozorovali život v nìm. To vše v klidu a
potichu (bez psù), abychom nevyrušili zajíce a srnky v tomto pro nì tìžkém roèním období. Ten klid a rodinná soudržnost,
to jsou moje vánoèní priority.
10.
A na závìr. Co bys popøál Slatinkovským do Nového roku?
Mé pøání spoluobèanùm míøí do oblasti nìkdy abstraktní. Pøál bych nám všem do Nového roku hodnì porozumìní, úcty a
také štìstí, zdraví a spokojenost.
-HaBo-

Územní plán Slatinky - poøizování pokraèuje
Ve zpravodaji 1/2015 jste byli informováni o
dùvodech poøízení nového územního plánu a
poèátcích jeho tvorby. Navážu tedy na zveøejnìné
zadání územního plánu na obecní úøední desce,
které bylo tøeba zastupitelstvem obce následnì
schválit. Toto se událo v rámci veøejného zasedání
zastupitelstva v lednu 2016, kdy bylo pøijato
usnesení o schválení zadání Územního plánu
Slatinky. Na témže zasedání zastupitelstvo
schválilo vybraného zhotovitele (projektanta)
územního plánu, spoleènost Knesl-Kynèl
architekti, s.r.o., Brno.
Na základì výzvy Ministerstva pro místní rozvoj v
rámci dotaèního titulu „Územní plán“ byla
vlastními silami zpracována žádost o dotaci a
podána do Prahy na pøíslušné ministerstvo. Pro
velký poèet zájemcù však naší žádosti nebylo
vyhovìno. Opìtovné podání žádosti o spolufinancování územního plánu ze státních prostøedkù bylo schváleno na
veøejném zasedání v záøí 2016. Jedná se totiž o osmdesáti procentní dotaci, což pro náš obecní rozpoèet èiní úsporu až tøi
sta tisíc korun. V souèasné dobì je výzva dotaèního titulu „Územní plán“ znovu vyhlášena a my budeme chtít tentokráte
uspìt. I když zpracování opakované žádosti zabralo o nìco ménì úsilí, pøesto bylo tøeba pracovat pøesnì a bezchybnì. V
pátek 2.12.2016 byla øádnì vypracovaná žádost podána na pracovišti Ministerstva pro místní rozvoj, Staromìstské
námìstí, Praha.

Výzva spoluobèanùm
Rádi bychom vás požádali, abyste osobnì nebo e-mailem doruèili na obecní úøad své osobní zámìry èi podnìty na zmìny
v území, které budou pøi tvorbì nového územního plánu provìøeny a pøípadnì zapracovány. Souèástí podnìtu by mìlo být
jméno žadatele, uvedení dotèených pozemkù (parcelní èísla nebo zákres do katastrální mapy) a uvedení pro jaký úèel má
být území urèeno (popis zámìru).
Architekti, které jsme pro tuto práci vybrali, se nyní seznamují se situací v obci a shromažïují dostupné podklady. Po
novém roce se rozbìhne proces navrhování jednotlivých funkèních ploch na celém území obce. Nový územní plán by mìl
lépe reagovat na souèasné dìní ve Slatinkách i na novou legislativu.
V rámci procesu tvorby územního plánu budete mít minimálnì ještì další dvì pøíležitosti jeho návrh pøipomínkovat, než
ho zastupitelstvo naší obce schválí. Nicménì by bylo dobré dozvìdìt se o vašich zámìrech co nejdøíve.
Ing.Roman Luczka, místostarosta
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Výlov rybníka ve Slatinkách
Historie výlovu slatinkovského rybníka se zaèala psát v roce 2004, tedy
již pøed dvanácti roky.
V té dobì sbor dobrovolných hasièù poøádal na parketu v lese
každoroènì ètyøi taneèní zábavy a na rybníku trokiádu. Toho roku bylo
však léto i zaèátek podzimu mimoøádnì nevlídné. Pro studené a deštivé
poèasí byly všechny tyto
akce zrušeny a byl tu nápad,
výlovu rybníka. Èást èlenù
si klepala na èelo, èást byla
nadšena pro takovou recesi.
A tak patnáctého øíjna, po krátké pøípravì, se zapùjèenou sítí a totálním
nedostatkem zkušeností, probìhl prémiový pokus o výlov rybníka. Letošní, již
dvanáctý roèník (jeden rok výlov nebyl), za krásného podzimního poèasí
pøilákal velké množství obèanù Slatinek a musím øíct, že i tìch pøespolních,
hrubým odhadem pøes ètyøi sta. Pøipravené rybí speciality, smažený kapøí øízek
s bramborovým salátem, smažený pstruh, rybí polévka, k tomu nìco na zapití,
ryby pøece musí poøád plavat, a poslech country písní v podání skupiny
Nepijou, tak takhle vypadalo pøíjemné sobotní odpoledne patnáctého øíjna letošního roku u slatikovského rybníka. Jen
tìch ryb se moc nevyloví (kámoše tolstolobika vidíme každý rok), ale to napraví pøipravení rybáøi z Tovaèova prodejem
živých ryb, možná i na Váš vánoèní stùl.
Svátky vánoèní jsou skuteènì již za pár dnù, dobrovolní hasièi pøejí jejich pøíjemné a klidné prožití, a na Nový rok se
tìšíme na shledanou na Velkém Kosíøi.
Starosta SDH Slatinky – Hexman Jiøí

Èinnost jednotky SDH
Jaký je rozdíl mezi sborem
dobrovolných hasièù (SDH) a
jednotkou sboru dobrovolných
hasièù (JSDH)? SDH je obèanské
sdružení, které se øídí stejnými
pravidly jako jiná obèanská sdružení
podílející se zejména na výchovì
mládeže, èi poøádání kulturních a
spoleèenských akcí. Jednotka SDH
je zøizována obcí na základì zákona
o požární ochranì a je její
organizaèní složkou. Èasto se tyto
dva pojmy zamìòují, protože èlen
SDH mùže být zároveò èlenem
jednotky SDH, ale nemusí tomu
vždy být tak. V podstatì se jedná o
dva samostatné subjekty, které se
navzájem prolínají. A jaká byla
letošní èinnost jednotky? Jednotka
SDH Slatinky bìhem roku mìla na
svém kontì 13 výjezdù. Ètyøikrát
vyjíždìla k odstraòování
nebezpeèného hmyzu, jednou
vyjíždìla k požáru pole, k pátrání po pohøešované osobì, k likvidaci následkù zpùsobených bouøkou a silným vìtrem a
také se podílela na spolupráci složek integrovaného záchranného systému pøi zneškodòování nevybuchlé munice z 2.
svìtové války, která byla nalezena v oblasti Velkého Kosíøe. Ve zbylých pøípadech se jednalo o hospodáøskou èinnost.
Kromì výjezdu se jednotka úèastnila nìkolika školení. V letošním roce jednotka SDH obdržela od Olomouckého kraje a
Obce Slatinky dotaci ve výši 88 000,- Kè na nákup vìcných prostøedkù, kdy polovinu èástky poskytl Olomoucký kraj tedy
44 000,- Kè.
-NeNa-
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Èinnost sboru dobrovolných hasièù za rok 2016
Sbor dobrovolných hasièù svoji èinnost stejnì jako každý
rok zahájil 1. ledna Novoroèním výstupem na Velký
Kosíø. Aèkoliv poèasí nebylo úplné pøíznivé, teplota se
pohybovala kolem nuly a chvílemi vydatnìji snìžilo, tak
na vrchol zavítalo rekordní množství návštìvníkù, a to
4 012. Další akcí, kterou pøipravovali, byly ostatky
konané 6. února. Ty zapoèaly v pùl deváté ráno
shromáždìním masek u starosty obce, kde „starosta
ostatkù“ žádal o zapùjèení práva. Poté prùvod pokraèoval
celou obcí až do odpoledních hodin. O pùl osmé veèer na
sále obecního úøadu pokraèovala ostatková merenda.
Veèer byl zpestøen humornými scénkami z filmu Slunce,
seno,... a taneèním vystoupením na písnièky z Pomády.
Blížil se kvìten, bìhem nìhož jsme zvyklí, že na návsi
stojí máj, proto jej bylo nezbytné postavit. Stavìní máje
bylo naplánováno na 30. dubna, a tak se i stalo. Samotné
stavìní zaèalo po devatenácté hodinì, kdy se na máj
nejdøíve musela pøipevnit nazdobená špice s vìncem. Jakmile bylo vše pøipraveno, zaèalo se stavìt. Na postavení máje se
kromì místních hasièù podíleli také muži z naší i z okolních obcí. Jelikož poslední den v dubnu není jen ve znamení stavìní
máje, ale také pálení èarodìjnic, místní spolek „Slatinkoèky“ pro dìti pøipravil èarodìjný rej se spoustou soutìží, kterými
jim zpestøil odpoledne. Bìhem kvìtna se uskuteènily další dvì akce. První z nich poøádal 7. kvìtna sportovní klub Slatinky
ve spolupráci s hasièi. Jednalo se o pálení Vatry, pøi níž jsme si pøipomnìli 71. výroèí od konce 2. svìtové války. Oslavy
zahájil prùvod hasièù za doprovodu hudby J. Pavlíèka smìrem k pomníku padlých, u kterého dìti z mateøské školky
pøednesly básnièky, starosta obce pronesl projev a zástupce hasièù a obce položili vìnec k pomníku padlých. Následnì
prùvod pokraèoval na høištì, kde byla zapálena Vatra. Obèerstvení zajišoval sportovní klub. Druhou akcí bylo kácení
máje, které pøipadlo na sobotu 28. kvìtna. Odpolednímu posezení pøedcházel dopolednímu prùvod masek za doprovodu
alegorického vozu, který zval místní i pøespolní obèany na odpolední posezení ve Slatinkách. Samotné kácení máje bylo
zahájeno po devatenácté hodinì. V kvìtnu, konkrétnì 8. kvìtna, se také nìkolik zástupcù sboru zúèastnilo „oslav sv.
Floriána“, patrona hasièù, v Pìnèínì a 27. kvìtna køtu knihy „Dobrovolní hasièi Olomouckého kraje“ s žehnáním praporu
SHÈMS Krajského sdružení hasièù Olomouckého kraje na Korunní pevnùstce v Olomouci.
Neuplynul ani mìsíc a 25. èervna jsme tu mìli další akci, kterou byly hody. Hodové veselí probìhlo od 14 hodin na návsi,
bìhem nìhož byl pøipraven bohatý program - vystoupení historického šermu, mažoretek, soutìže pro dìti, tradièní hodové
soutìže a mnoho dalšího. Poslední událostí v tomto roce byl 15. øíjna výlov rybníka. Sítì hasièi táhli hned dvakrát a
pokaždé v nich uvízlo nìkolik kapøíkù, tolstolobikù a také štika.
V minulém roce byla po delší dobì obnovena èinnost družstva mladých hasièù, které v souèasnosti má 9 èlenù ve vìku od
5 do 11 let. Loni se postupnì
zaèali seznamovat se
základy topografie, dále
rozpoznávat hasièské
vybavení, vázat základní
uzly a další. Letos trénují
disciplíny hry Plamen, které
zahrnují požární útok,
požární útok s pøekážkami
CTIF, štafetu 4x60 metrù,
š t a f e t u C T I F, š t a f e t u
požárních dvojic, závod
požárnické všestrannosti a
bìh na 60 metrù s
pøekážkami. O velkých
letních prázdninách se též
zúèastnili soustøedìní,
poprvé v Polomí, kde si
procvièovali všechny
znalosti, a také se zde pøiuèili
nìèemu novému.
-NeNa-
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Ze života MŠ Slatinky

Hned v záøí seznamujeme nováèky s pravidly
v MŠ. Pracujeme na jejich sobìstaènosti pøi
hygienì, sebeobsluze a stolování. Je to
mravenèí dùsledná práce.
Starší dìti pomáhají, ale nesmí je to obtìžovat.
Dìlají to pøesto rády. V záøí chodí pøedškolní
dìti pìšky tam i zpìt až k rozhlednì na akci
„DRÁÈIK“, kde plní spoustu úkolù. Po celý
školní rok dojíždí do naší MŠ divadélko. Dále
mají dìti keramiku, kde vytváøí i na
„HRNÈÍØSKÉM KRUHU“ vše možné, ale
vždy krásné. Vystupujeme každý rok v sále
pøed mikulášskou nadílkou pro všechny dìti
ze Slatinek. Když je více starších dìtí,
vystupují pro seniory a na vítání obèánkù.
Každým rokem vystupujeme u pomníèku k
výroèí osvobození. Pøed zápisem do ZŠ,
navštìvujeme ZŠ Lutín, zhlédneme jednu
vyuèovací hodinu a prohlédneme si celou
školu.
Po celý rok se snažíme chodit co nejvíce do
lesa za poznáním, nebo jen tak na procházky, na borùvky a na jahody. Také využíváme naší krásnì zaøízené školní zahrady,
kde si všechny dìti najdou to své. Po celý školní rok pracujeme se školáky pro snadnìjší vstup do ZŠ. Ale i se všemi dìtmi
se uèíme, hrajeme si, cvièíme, zpíváme, pøednášíme,
modelujeme, atd.
Z fotografií, co Vám pøedkládám, je to jen malá
èásteèka. Jinak po celý školní rok fotíme dìti pøi všech
èinnostech v MŠ, aby tak mìly na MŠ hezkou
vzpomínku.
Uèitelka MŠ Jarmila Bartošková
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Rok se s rokem sešel...
Oznaèení dùchodci se mi nechce používat, protože všichni
vypadali, že do zaslouženého odpoèinku mají ještì hodnì daleko.
Toto setkání bylo dùkazem, že ženy vydrží víc jak muži a

...sešli se i naši døíve
narození spoluobèané
prùzkumy nelžou, když uvádìjí, že se dožívají vyššího vìku.
Pøevládající vìtšina žen si pøišla poklábosit a zavzpomínat, a v
poèetní menšinì oslabení muži marnì doufali, že je pøesvìdèí k
tanci. Nutno podotknout, že nìkterým se to nakonec podaøilo.
Tradièní pøivítání kytièkou pro
dámy se zápisem do kroniky
zahájilo letošní setkání seniorù,
které se konalo na sále OÚ 16.
listopadu. Úvodní slovo si vzal
pan starosta Jaromír Crha . V
krátkém proslovu je všechny
srdeènì pøivítal a seznámil s
dìním v obci a plány na další rok.
Pak jim popøál pøíjemnou zábavu
a obdaroval letošní jubilanty.
Vystoupení malých taneèníkù z
taneèní školy Hubený bude jistì
za nìkolik let konkurovat
profesionálùm ze StarDance a i
Zdenìk Chlopèík s Tatianou
Drexler by z jejich taneèních
kreací byli nadšeni stejnì jako
pøítomní. Slatinkovský sbor
Slavík završil oficiální kulturní
èást a pak už byla jen zábava s
bratry Kuèerovými. Nesmíme
zapomenout na paní Lakomou, která jako vždy
pøedvedla své pekaøské umìní v podobì
úžasného cukrovíèka ke kávì. Tímto jí dìkuji za
všechny poøadatele. Moc nám chutnalo.
Doufám, že se to všem líbilo a pøíští rok se
sejdeme alespoò ve stejném obsazení. -HaBo-
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Mikulášská besídka
Kdo to klepe?
Bílý pán
Mikuláš dnes
pøišel k nám
Andìlé s èerty
pøišli s ním,
zjistit,
jestli nezlobím
Tak nìjak to bylo i 2.prosince na
Mikulášské besídce na sále OÚ.
Všichni výše jmenovaní se
dostavili, aby zjistili, že ve
Slatinkách jsou jen hodné dìti. Ty
zlobivé se alespoò pro tento den
chovaly vzornì a dávaly si pozor,
aby si je èerti nevzali sebou. V Knize
høíchù, kterou si Mikuláš pøinesl, nebyl
zøejmì žádný zápis, nebo všechny dìti
byly odmìnìny sladkou nadílkou.
Akci zpestøili malí Šmoulové z MŠ se svým
vystoupením. Jak nám potvrdila paní
uèitelka, ani ve školce se moc nezlobí.
Uvidíme za rok, jestli se èertùm koneènì
podaøí ulovit nìjakou tu høíšnou dušièku do
pekla. Vizitek s telefonem na Lucifera
rozdali spoustu.
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Svoz odpadu v roce 2017
Vzhledem k tomu, že pozvánky na plánované akce koncem tohoto a zaèátkem pøíštího roku byly otisknuty v Nezávislém
zpravodaji, pøinášíme pouze informaci o odvozu odpadu.

Leden
Únor
Bøezen
Duben
Kvìten
Èerven

3.1., 17.1., 31.1.
14.2., 28.2.
14.3., 28.3.
11.4., 25.4.
9.5., 23.5.
6.6., 20.6.

Èervenec
Srpen
Záøí
Øíjen
Listopad
Prosinec

4.7., 18.7.
1.8., 15.8., 29.8.
12.9., 26.9.
10.10., 24.10.
7.11., 21.11.
5.12., 19.12.

Jménem celé redakèní rady si Vám dovolujeme
popøát krásné a pohodové Vánoce s tìmi, které
máte rádi, a do roku 2017 mnoho zdraví a osobní
spokojenosti
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