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SLATINICE

V samém srdci Hané, 
nedaleko Olomouce, 
se nachází lázeňské 

městečko Slatinice. V obci, je-
jíž historie sahá do poloviny 
13. století, se místní lázeň-
ský personál od roku 1526 
specializuje na léčbu pohy-
bového, oběhového a nervo-
vého ústrojí, v současnosti se 
zaměřuje mimo jiné na péči 
o onkologické pacienty. 

V městečku, ve kterém 
žije celoročně více než 1 600 
obyvatel, je místním vedením 
kladen důraz na to, aby Sla-
tinice vzhledem ke statusu 
lázní plnily nejen všechny ob-
čanské funkce, ale také funkci 
estetickou. Proto je třeba při 
správě obce nutné myslet 
i na to, aby její ráz zbytečně 
nenarušovala technická za-
řízení, jako jsou například 
vodoměrné šachty a místo 
i nadále zůstalo příjemnou 
lokalitou pro život, léčbu i re-
laxaci.

Slatinice v roce 2017 pře-
vzaly od původně soukro-
mého provozovatele dohled 
nad vodovodním potrubím, 
čímž o rok později získaly do-
statečné prostředky na jeho 
revitalizaci. Klíčové rozhod-
nutí, které se tohoto kroku 
týkalo, bylo pořízení a insta-
lace vodoměrných šachet, 
které nebudou narušovat es-
tetický ráz obce a zároveň vy-
hoví aktuálním požadavkům 

vodárenských společností. 
Ty se týkají zejména možnos-
ti neomezeného přístupu pro 
odborné pracovníky a dálko-
vého odečtu pomocí rádiové-
ho signálu.

Jak vybrat vhodné 
vodoměrné šachty?

Vyhovující řešení i dosta-
tek zkušeností dokázala na-
bídnout společnost Hutira 
– Brno, která je na českém 
trhu již řadu let významným 
a spolehlivým dodavate-
lem pro oblasti vodárenství 
a plynárenství. Ta Slatinicím 
v první etapě dodala přes 
150 kusů malých vodoměr-
ných šachet Modulo, které 
kromě své estetičnosti dispo-
nují i řadou technických vý-
hod. Obec proto do budouc-
na uvažuje o jejich instalaci 
i v dalších částech. 

„Zatím máme instalová-
nu zhruba polovinu obce 
a do budoucna plánujeme, 
že by se šachty Modulo na-

instalovaly po celém území, 
v místní části Lípy,“ vysvět-
luje Stanislav Havlíček, mís-
tostarosta Slatinic. „Velkou 
výhodu šachet je, že se veške-
ré práce dají provádět z po-
vrchu, jsou velmi dobře pří-
stupné, a přitom nijak neruší 
okolí. Ve většině případů si 
jich vůbec nevšimnete. Nově 
máme k dispozici systém, 
kdy můžeme online sledovat 
odběr vody jednotlivých od-
běratelů,“ doplňuje Havlíček.

Sledovat aktuální spotřebu 
každého odběratele, čímž lze 
předcházet černým nebo ne-
povoleným odběrům, je jen 
jednou z mnoha výhod, kte-
rými šachty Modulo disponu-
jí. Mezi jejich další přednosti 
patří například:
• kompaktní velikost, pro 

jejich instalaci proto není 
nutné realizovat náročné 
výkopové práce,

• šachty po zasypání lépe 
splynou s terénem, díky 
menšímu rozměru a stavi-
telnému teleskopickému 

rámu je možné jejich výšku 
snadno dorovnat o několik 
centimetrů,

• jsou dobře izolované, ne-
promrzají ani za nízkých 
teplot,

• jsou dodávány včetně vy-
strojení, jejich instalace je 
jednoduchá a rychlá,

• umožňují bezproblémový 
dálkový odečet, netvoří 
žádnou překážku rádiové-
mu signálu,

• jsou k dispozici jak v po-
chůzné, tak v pojezdné va-
riantě s nosností 0,5–40 t,

• a v neposlední řadě jsou 
cenově dostupné.
Ve většině obcí si není 

možné vystačit jen s řeše-
ním určeným primárně pro 
rodinné domy a ani Slatinice 
nejsou výjimkou. Pro bytové 
komplexy a komerční či prů-

myslové objekty, kde je vy-
žadován větší průtok, nabízí 
Hutira – Brno větší šachty 
Compozit, které splňují zvý-
šené nároky a současně si 
zachovávají všechny výhody 
malých vodoměrných ša-
chet. Své využití proto našly 
i ve Slatinicích.

„Obec Slatinice je pěkným 
příkladem využití malých 
vodoměrných šachet. Uplat-
nění zde našly zcela přiroze-
ně především šachty Modulo 
určené zejména pro rodinné 
domy. Najdeme zde ale i ně-
kolik šachet Compozit, které 
jsou vhodné pro menší byto-
vé domy nebo komerční ob-
jekty,“ uvádí Marek Sýkora, 
obchodně technický manažer 
společnosti Hutira – Brno. 

Hutira – Brno je na poli vo-
dárenství zkušeným partne-

rem, na kterého je možné se 
obrátit už ve fázi příprav pro-
jektů. Kvalitní poradenství je 
jedním z pilířů dlouhodobé 
spolupráce, na které je každá 
z realizací společnosti posta-
vena. Své o tom ví i ve Sla-
tinicích. Hutira – Brno byla 
vedení obce k dispozici již 
ve fázích přípravy projektu 
a na podzim roku 2019 reali-
zovala druhou etapu instala-
cí. Počet vodoměrných šachet 
v obci tak dosáhl 200.

„Spolupráce s obcí Slati-
nice je pro Hutiru dalším 
z mnoha úspěšných projek-
tů. A jsme velmi rádi, že si 
naše vodoměrné šachty zís-
kávají v Česku stále větší ob-
libu,“ uzavírá Tomáš Stone, 
marketingový ředitel Hutira 
– Brno. (PR)

Slatinice jsou elegantní příklad vodovodních přípojek

OLOMOUC 

Supermarket Terno 
Olomouc nabízí svým 
zákazníkům díky dlou-

hodobé spolupráci s míst-
ními dodavateli více než 
800 druhů regionálních po-
travin, mezi nimiž najdete 
přes 200 druhů mléčných 
výrobků, pečivo od regionál-
ních pekařů nebo uzenářské 
speciality od regionálního 
zpracovatele masa a výrobce 
uzenin Makovec. 

Regionální výrobky na-
jdete v Ternu snadno podle 
značky „Z našeho regionu“. 

Terno Olomouc se snaží 
svým zákazníkům poskyt-
nout co největší komfort při 
jejich nakupování, a proto 
modernizovalo celý obslužný 
úsek výsekového masa, uze-
nin, lahůdek a grilu. 

V nabídce Terna najdete 
také 74 farmářských výrob-
ků, například jogurty a jo-
gurtová mléka nebo čerstvé 
přírodní sýry ze zemědělské-
ho družstva Senice na Hané, 
Bystročické nakládané zelí 
od Jiřího Kubíčka, rybíz, třeš-
ně a jablka ze sadů Vilémov, 
kozí výrobky z Biofarmy 
Dora Ratibořice nebo Cherry 
rajčata ze skleníků ze ZD Ha-
ňovice nebo výrobky z králi-
čího masa od irmy Agrolapin 
ze Seloutek. 

Další farmářské výrob-
ky, například čerstvé pečivo 
z Pekařství Tiefenbach z Pře-
rova, Kvíčerovské pekárny 
z Police nad Metují, uzenář-
ské speciality z uzenářství 
U Binů z Rudy nad Moravou 
si můžete nakoupit na pra-
videlných pátečních farmář-
ských trzích v Ternu. 

Supermarket Terno Olo-
mouc připravuje pravidelně 
během roku na podporu pro-
deje regionálních a farmář-
ských výrobků spotřebitelskou 
soutěž Kvalitní potraviny z na-
šeho regionu. Soutěž se bude 
konat od 1. září do poloviny 

října 2020 v celém řetězci Ter-
no a její podmínky budou opět 
jednoduché – stačí nakoupit 
potraviny označené logem 
Z našeho regionu a Farmářský 
výrobek v minimální hodnotě 
200 Kč na jedné účtence a vy-
plnit soutěžní kupón. 

Také letos se mohou zá-
kazníci Terna těšit na Den 
regionálních výrobků, který 
se uskuteční 16. října. Své 
regionální a farmářské vý-
robky bude na prodejní plo-
še Terna nabízet 13 výrobců 
a pěstitelů.  (PR)

Terno Olomouc = největší nabídka od místních výrobců

Modernizovaný úsek masa, uzenin, lahůdek a grilu. Zdroj: Terno Den regionálních výrobků. Zdroj: Terno

Ve Slatinicích našly uplatnění především šachty Modulo určené zejména pro rodinné domy.  Ilustrační foto


