Slatinice
Identifikační údaje
Lokalita

Slatinice

Obec

Slatinice

Okres

Olomouc

Kraj

Olomoucký kraj

Katastrální území

Slatinice na Hané, kód: 749818

GPS souřadnice

49° 33' 30.3''
17° 5' 58.8''

Hist. název

Großlatein

Výměra

1 484 m²

Vlastnictví

Obec

Kontakt

Římskokatolická farnost Slatinice
Slatinice č.p. 33, 783 42
Tel.: 585 411 081
E-mail: Miroslaw@seznam.cz

Vlastník

Římskokatolická farnost Slatinice u Olomouce

Stav

Udržovaný v původní podobě

Opuštěno

Ne

Stručný popis
Slatinice (německy: Großlatein) jsou obec v okrese Olomouc.
První písemná zmínka o obci je z roku 1247. Ke dni 3. července 2006 zde žilo 1492 obyvatel.

Historie lázní Slatinic sahá až do 16. století. Prvním „lázeňským hostem“ byl jistý vladyka Šimon z Nadějova, který byl v roce
1556 písařem zemského menšího práva Markrabství moravského a také po jistou dobu zastával úřad radního písaře v
Prostějově.
Stejně i první důkladné vědecké pojednání o sirném slatinickém prameni pochází ze 16. století. V roce 1580 moravský lékař
Tomáš Jordán z Klausenburka označil ve své knize s názvem Kniha o vodách hojitedlných neb teplicech moravských zdejší
prameny jako léčebné. Zmiňuje položení pramene, chemické složení vody a její léčebné účinky. V archívech pánů z
Lichtenštejna bylo v roce 1929 nalezeno podání, kterým kníže dovolil 21. března 1685 zřízení lázní, pokud stavební náklady
nepřesáhnou 100 tolarů.
V roce 1714 měly lázně již 7 pokojů. Ke stavbě modernější lázeňské budovy mělo dojít v roce 1725, ale stavba byla odsunuta
kvůli výstavbě zdejšího Lichtenštejnského hospodářského dvora, která si vyžádala větších finančních nákladů, než se
původně očekávalo. Stavba lázní započala v roce 1731 a to přímo u léčebného pramene, kde byly dokonce položeny základy.
Stavba nebyla nikdy dokončena. Jedním z hlavních důvodů bylo, že stavba na mokré půdě, skoro močále, by si vyžádala
daleko větší náklady. Proto byl nakonec nový lázeňský dům postaven až v roce 1733 na současném místě. Původní
architekturu je možné zhlédnout i dnes v historické budově lázní, kde je umístěna jídelna, restaurace, balneoprovoz a
místnosti pro léčebné procedury.
Zdroj: Wikipedia
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