Wieża widokowa Slatina 462 m n.p.m. (N 49.803131° E 17.984204)
Kraj Morawsko-śląski, powiat Nový Jičín
Miejscowość Slatina leży u podnóża Niskiego Jesionika w pobliżu miasta Bílovec na wysokości 415–
464 m n.p.m. Miejscowość ma 782 mieszkańców, składa się ze Slatiny i dzielnicy Nový Svět. Wieś
należy do najstarszych czeskich wsi na terenie byłego regionu opawskiego. Jej początki sięgają
okresu wewnętrznej kolonizacji słowiańskiej na przełomie XII i XIII wieku.
Pierwsza pisemna wzmianka o wsi pochodzi z 1371 roku. Do Moraw została przyłączona wraz z
majątkiem Fulnek dopiero w 1480 roku i została tym samym jedną z tak zwanych morawskich enklaw
na terenie Śląska.
Miejscowość ma kilka charakterystycznych punktów. Kościół Wniebowzięcia NMP został zbudowany
prawdopodobnie na początku XIV wieku. Obecny barokowy wygląd kościoła pochodzi z połowy XVII
wieku. Ponadto jest tu barokowy pałac z 1771 roku, stojący w centrum wsi.
Nie możemy zapomnieć o szkole z 1785 roku i czterech kaplicach. Ze współczesnej historii znajdują
się tu obiekty domu kultury, poczty i remizy strażackiej, zbiorniki przeciwpożarowe, boisko i kompleks
wielofunkcyjny. Slatina była zawsze czeska, tutejsza.
Miejscowość usamodzielniła się 24 listopada 1990 r. Łącznie posiada 212 ha gruntów leśnych. W
1997 roku uzyskała tytuł Wioski roku Kraju Morawsko-śląskiego, a następnie III miejsce w ramach
Republiki Czeskiej.
Widoczna z daleka wieża widokowa stoi tuż pod szczytem płaskiego wzgórza Okrouhlík, tuż przy
drodze prowadzącej ze Slatiny do Výškovic na północny zachód od Bílovca. Koło kościoła w Bílovcu –
Stará Ves należy skręcić w prawo i jechać trzy kilometry pod górę do miejscowości Slatina. Należy
przez nią przejechać w linii prostej. Od ostatnich domów do wieży widokowej zostaje już tylko niecały
kilometr lekkiej jazdy pod górę. Z drugiej strony od Výškovic do wieży jest również niecały kilometr
lekko pod górkę.
18-metrowa drewniana wieża widokowa z 2019 roku oparta jest na sześciu masywnych świerkowych
palach. Drewniane kręte schody są także oparte na równie mocnym filarze środkowym.
Z zadaszonej platformy na wysokości 12 metrów roztacza się panoramiczny widok na pasmo
Beskidów, Ostrawę, Starojicką górę z zamkiem, panoramę Jesioników – Pradziad, Góry Odrzańskie.

