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Vážení spoluobčané,

 už opět je tady Zpravodaj, už zase máme 
otočenou další stránku našeho Slatinského 
kalendáře, už zase máme březen… to nám 
to utíká .

Ale zpět do nedávné minulosti. Velmi 
zdařilou akcí bylo adventní setkání. I když 
ho vlastně pořádáme jen sami členové za-
stupitelstva a samochvála smrdí, musím 
všechny pochválit a poděkovat za nasazení 
nejen u přípravy, ale i u vlastního prodeje. 
Dále děkuji všem ostatním, kteří se na akci 
podíleli a to naší škole, našim prodejcům  
z řad podnikatelů a hlavně návštěvníkům za 
to, že přišli. Vánoční koncert Dechové hudby 
Slatina vánočně naladil všechny přítomné  
a jubilejní 40. ročník turnaje v líném tenise 
zakončil kulturní a společenské akce v loň-
ském roce. 

Sníh a mráz, to je správná zima, která se 
konečně projevila v plné své síle i kráse. 
Naštěstí nám nenadělala více starostí, jen 
silné mrazy konečně udělaly radost všem 
fanouškům bruslení. Chci poděkovat tatín-
kům, kteří prakticky denně speciální „rol-
bou“ upravovali ledovou plochu pro radost 
malých i velkých. Několik vzájemných ho-
kejových klání potom ukázalo, že požární 
nádrž nemusí být jen zásobárnou vody pro 
krizové situace, ale i vhodným místem pro 
zimní radovánky. 

Opět, po delší době, se v obci objevil leták 
údajného přípravného výboru pro svolání 
valné hromady honebního společenstva, sa-
mozřejmě s nečitelným podpisem. Asi jistá 
skupinka lidí dostala chuť na lehce nabytou 
divočinu a nebo už došly zásoby v mraznič-
kách !!! Kdo ví, protože i do obecních voleb 
je ještě poměrně daleko. Ale k obsahu - ano-
nym se zmiňuje o starostovi, který je vlastně 
lump a napomáhá nedobrému hospodaření 
honebního společenstva, rozkrádání a po-
škozování vlastníků pozemků. Dále, že bylo 
se starostou několikrát jednáno o situaci  
v honebním společenstvu, ale bezvýsledně  
a další snůška lží a nepravd. Za svou osobou 
musím říci, že se mnou nikdo v této otázce 
nejednal a ani nechtěl jednat. No, ale cel-

Slovo starosty
kově musím konstatovat, že leták vystihuje 
přesně situaci, která tady již byla několik let 
zpátky. 

Že by si pisatel popletl papíry a opsal 
něco ze svého archívu??? 

Na závěr bych chtěl jen upozornit, že po-
kud kdokoliv má nějaké podezření z něja-
kého protiprávního jednání, tak je povinen 
tuto skutečnost oznámit orgánům činným  
v trestním řízení. V opačném případě se sám 
dopouští nezákonného jednání.

Naštěstí máme veselejší radosti a mož-
nost rozptýlení – naše plesy. Oba plesy, ha-
sičský i obecní, byly včetně bohaté tomboly, 
občerstvení a také kulturní vložky připrave-
ny na jedničku. Bohužel účast na obecním 
plese byla asi ovlivněná chřipkou, ale i přes-
to byla zábava výborná. Děkuji pořadatelům 
a samozřejmě hostům a těším se na setkání 
zase za rok. 

Vážení občané, v letošním roce opět při-
pravujeme v obci některé stavební akce. Po-
dali jsme opět …po druhé… žádost na „Sta-
vební obnovu tenisového kurtu“, „Opravu 
povrchu na MK Fifejdy“, oplocení části 
hřiště na Novém Světě. Větší investicí bude 
celková oprava sociálního zařízení ve škole, 
menší úpravy se již provádějí v tělocvičně  
a v obci.

Z důvodu oprav v kulturním domě si Vás 
dovoluji mimořádně pozvat na 11. zasedání 
ZO Slatina v úterý dne 14. března 2017 do 
obřadní místnosti v zámku ve Slatině.

Na setkání s Vámi se těší
Luděk MÍČEK
starosta obce

POZVÁNKA

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

na 11. zasedání Zastupitelstva obce  
Slatina, které se uskuteční v úterý  
dne 14. března 2017 v 18.00 hodin  
v budově zámku ve Slatině.  

Program:
1. Zahájení a volba komisí
2. Zpráva starosty
3. Závěrečný účet obce, celoroční  

hospodaření, účetní závěrka obce  
a příspěvkové organizace

4. Schválení delegace na valnou  
hromadu HS Slatina

5. Různé
6. Diskuse 
7. Usnesení a závěr

Luděk MÍČEK
starosta obce                                    
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Jubilanti  
v I. čtvrtletí 2017

 STANĚK Drahomír
GELNAR Milan

POPP Karel
JURÁŠ Dušan

SNĚHOTOVÁ Hilda
SRUBKOVÁ Květoslava

NIKEL Radomír
LINDOVSKÝ Lumír
HONOVÁ Bohumila

Gratulujeme Všem k životnímu ju-
bileu a do dalších let přejeme hlavně 
hodně zdraví. Již brzy se těšíme na 

společné setkání.
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Připravované akce:
  4. 3. 2017  – Dětský maškarní ples 
19. 3. 2017 – Zájezd do bazénu
30. 4. 2017  – Stavění máje
  1. 5. 2017 – Budíček DH Slatina
  1. 5. 2017  – Svobodní – ženatí
  6. 5. 2017 – Soutěž mladých hasičů 
  7. 5. 2017 – Den matek
20. 5. 2017 – Cesta pohádkovým lesem
27. 5. 2017  – Kácení máje
10. 6. 2017  – Oslavy 110. výročí založení DH Slatina  
24. 6. 2017  – Country pohoda

Hasiči za sebou mají rekordní rok,  
počet zásahů v roce 2016 překročil čtyřicítku

Informace, 
upozornění
• Odvoz domovního  

odpadu v II. čtvrtletí 
2017 (duben – červen)

Odvoz domovního odpadu bude vždy  
každou středu v sudém týdnu.  Jak jistě víte, 
máme přesnou evidenci počtu odvezených 
popelnicových nádob od jednotlivých ro-
dinných domků.  Máme samozřejmě i své 
„vítěze“, které bohužel nemůžeme zveřejnit 
a nutno říci, že po občasném nahlédnutí do 
jejich popelnic připravených k vývozu, se  
v těchto nachází opravdu vše, jako bychom 
ve Slatině neměli vůbec možnost třídění od-
padů. Třeba se při čtení těchto řádku poznají 
a zamyslí se nad sebou !!!. Výhodou u nás je 
také to, že u každého rodinného domku ne-
omezujeme počet popelnicových nádob, tak 
jako je tomu v některých okolních obcích  
a ani neomezujeme počet svozů, ale je to na 
nás všech, jak zodpovědně budeme třídit své 
odpady. 

Dále upozorňujeme všechny občany, že 
splatnost poplatku za odpady je do konce 
června roku 2017 a činí 500,– Kč/občan  
a 250,– Kč/dítě do 6 let věku. Možno popla-
tek uhradit na účet č. 86–6271240257/0100, 
v.s. čp. rodinného domku.

• Kontrola kotlů, aneb jak 
nenaletět podvodníkům

Vzhledem k nové povinnosti plynoucí ze 
zákona o ochraně ovzduší, týkající se maji-
telů většiny kotlů na tuhá paliva, apelujeme 
především na osoby seniorského věku, aby 
vždy důkladně zvážili, koho vpustí do svého 
obydlí.

Tento zákon přinesl povinnost majitelům 
některých kotlů provést do konce roku 2016 
takzvanou revizi (kontrolu technického sta-
vu a provozu). Potvrzení o revizi si totiž od 
začátku letošního roku může vyžádat úřad 
vaší obce s rozšířenou působností.

Vznikne-li důvodné podezření, že provo-
zovatel kotle porušil některou z povinností, 
obecní úřad obce s rozšířenou působností 
provozovatele na tuto skutečnost písemně 
upozorní. Pokud opakovaně vznikne dů-
vodné podezření, že tento provozovatel na-
dále nebo opětovně porušuje některou z po-
vinností, je kontrolující oprávněn vstoupit 
do jeho obydlí za účelem kontroly. Vlast-
ník nebo uživatel těchto prostor je povinen 
umožnit kontrolujícímu přístup ke kotli, 
jeho příslušenství a používaným palivům.

Upozorňujeme, že pověření zaměstnanci 
obecních úřadů obcí s rozšířenou působ-
ností se při výkonu kontrolní činnosti musí 
prokázat průkazem vydaným příslušným 
kontrolním orgánem. V případě, že takto 
neučiní, neváhejte a kontaktujte příslušný 
úřad, kde si tuto osobu můžete snadno pro-
věřit. 

Jak bylo již řečeno, ve valné většině pří-
padů vás samotný úřad v první řadě písem-
ně upozorní a až poté přistoupí ke kontrole 
kotle u vás doma.

Nenechte se tedy napálit podvodníky, 
kteří se prostřednictvím nejrůznějších zá-
minek snaží vloudit do vašeho obydlí. 

Pro případ neočekávané návštěvy je dobré:
• Pořídit si panoramatické kukátko, 

které vám umožní zjistit kdo je za 
dveřmi

• Zajistit dveře bezpečnostním řetízkem
• Vždy si vyžádat a ověřit průkaz, kte-

rými se kontroloři prokazují
• V případě podezření ihned volat lin-

ku 158
Další rady, jak předejít tomu, abyste se 

nestali obětí trestného činu, vám poskytne 
například kniha vydaná Krajským ředi-
telstvím policie Moravskoslezského kraje  
s názvem „Černá kronika aneb ze soudních 
síní“, která v jednotlivých příbězích, vychá-
zejících z reálných případů, osvětluje zása-
dy bezpečného chování. 

• Výsledky Tříkrálové 
sbírky ve Slatině  
v letošním roce 2017

Celkem bylo 5 pokladniček a vybralo se 
15 979,-Kč (v roce 2016 1 800,-Kč).

Že je dnešní doba stále více nebezpečná 
a hasiči jsou potřeba, dokazuje statistika 
loňského roku u slatinské jednotky sboru 
dobrovolných hasičů. Jednotka totiž vyjela 
k doposud rekordnímu počtu zásahů a to  
k jednačtyřiceti.

A nejednalo se vždy jen o zásahy neemer-
gentní, kterými je obvykle předem dohod-
nuta likvidace obtížného hmyzu nebo po-
žární a zdravotnická asistence při kulturních 
a sportovních akcích. Do loňské zásahové 
činnosti výrazně promluvilo počasí.

Začátek roku a pokles venkovních teplot 
si vyžádal v nejednom případě výjezd ha-
sičů k požáru sazí v komíně. Jednotka tak 
zasahovala nejen na “svém” území - na 
Novém Světě, ale například také v soused-
ní Staré Vsi. Duben byl ve znamení požárů 
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Střípky ze školky a školy

Služba LICIT

lesů a polí. Krajské operační středisko nás 
povolalo například do Tísku, kde jsme hasili 
les nebo k pohotovosti do Bílovce po dobu 
série několika požárů na polích v okolí Stu-
dénky. Od června do srpna jsme se doslova 
“nezastavili” v souvislosti s prudkými dešti 
a velmi silným větrem. Několikrát jsme ře-
zali padlé stromy na silnicích v okolí obce 
nebo čerpali zatopené sklepy. V Kujavách 
jsme několik hodin pomáhali se zajištěním 
rodinného domu, jehož střechu odnesl vítr.

Rok 2017 je v první třetině, ani letos však 
auta netráví v garážích svůj čas zbytečně  
a k zásahu vyjely už nejednou. Hned první 
únorový den, těsně nad ránem, jsme pomá-
hali na Novém Světě Zdravotnické záchran-
né službě s naložením nadměrného pacienta 

Polovina školního roku i odpočinek o jar-
ních prázdninách je za námi. 

Vánoční setkání u kulturního domu se vy-
dařilo. Vystoupení se zpěvem i tancem jsme 
zvládli skvěle.

Před vánočními prázdninami děti ve škol-
ce pekly perníky.  Společně jsme zdobili 
stromečky zvířátkům v lese a zazpívali si 
koledy u jesliček v kostele.

V lednu jsme pozvali rodiče i prarodiče do 
školy, aby viděli, jak se učíme a chováme ve 
škole. Žáci předváděli co nejlepší výkony, ro-
diče občas radili a vzpomínali na svá školní 
léta a prarodiče obdivovali nasazení pedagogů.  

Také se Vám zdá při pohledu na vyúčtová-
ní elektřiny a plynu, že Vaše ceny jsou příliš 
vysoké a platíte hodně? Chcete přejít k no-
vému dodavateli, ale nedaří se Vám to?

Vážení spoluobčané,
chcete snížit své nezbytné náklady? Obec 

pro Vás zajistila příležitost snížit náklady na 
el.energii a zemní plyn, a to prostřednictvím 
elektronické aukce pořádané společností 
eCENTRE, a.s. Využijte službu  LICIT, kte-
rá Vám garantuje bezproblémový přechod  
k novému dodavateli za vždy výhodných 
podmínek vylicitovaných v elektronické 
aukci.

Jsou dva druhy odběratelů. Ti co platí za 
energie více, než by museli, a lidé, kteří po-
užívají LICIT.

Výsledky aukcí nám ukazují, že umíme 
nabídnout nižší  ceny, než dnes „garantují“ 
dominantní dodavatelé na trhu s energiemi.

Po Vánocích přišel mráz, který vyčaroval 
na nádrži led, a my jsme se mohli klouzat 
a bruslit. Před pololetními prázdninami 
ještě napadlo hodně sněhu a tak jsme toho 
využili a šli sáňkovat a bobovat. Školčátka 
v lednu dokončila kurz plavání a získala 
mokré vysvědčení. První pololetí školního 
roku máme za sebou. Žáci naší školy se učí 
výborně a tak se na výpisech vysvědčení 
objevily jen jedničky a dvojky.

A na co se můžeme těšit?
4. března v 14.30 hod. se v kulturním 

domě pobavíme a zasoutěžíme na Dětském 
maškarním plese. 

„Domácnosti jsou oproti firmám nebo or-
gánům veřejné správy v nevýhodě, protože 
jako jednotlivci mají nižší objemy energií. 
Mají tak těžkou vyjednávací pozici. Pokud 
se podaří sdružit více domácností dohro-
mady, bude to pro jakéhokoliv dodavate-
le natolik zajímavý objem poptávky, aby 
mohli nabídnout výhodnější ceny. Čím více 
domácností se zapojí, tím větší úspory je 
možné dosáhnout,“ uvedl ředitel společnos-
ti eCENTRE, která aukci pro domácnosti 
bude zajišťovat.

CHCETE VYUŽIT CEN  
DOSAŽENÝCH V AUKCI?  
PŘINESTE NA OBECNÍ ÚŘAD:

• kopii vyúčtování elektrické energie 
a zemního plynu za poslední roční 
období.

• číslo SIPO, číslo bankovního účtu - 
dle zvoleného způsobu plateb záloh, 
datum narození

V březnu začnou navštěvovat plavecký 
výcvik školáci. Žáky čeká školní kolo re-
citační soutěže, kde vybereme nejlepšího 
recitátora, který nás bude reprezentovat  
v okrskovém kole v Bílovci. Předškoláci se 
přijdou podívat do školy a zkusí se chvíli 
učit s prvňáky. Koncem měsíce proběhne 
den otevřených dveří pro rodiče předško-
láků a další zájemce. Zápis do první třídy 
bude v posledním týdnu v dubnu a do ma-
teřské školy 9. května. Na tradiční Pohádko-
vý les se můžeme těšit 20. května. 

Mgr. Michaela Zezulová
ředitelka školy

• zanechte na sebe kontaktní údaje – 
telefon, email.

JAK TO FUNGUJE?
Porovnáme Vaše stávající ceny s cena-

mi, které již byly vysoutěženy v poslední  
e-aukci energií. Toto cenové porovnání Vám 
doručíme a budete-li mít zájem, podepíšete 
pověření k zastupování s obchodním partne-
rem společnosti eCENTRE, která vám za-
jisti přechod k vítěznému dodavateli a vše 
potřebné. Součástí služby je i 100% admini-
strativní a právní servis. 

Tato služba je pro vás zdarma. Nehradíte 
žádné poplatky!

Pořadatelské firmě neplatí za zprostřed-
kování e-Aukce nic ani obec.

do sanitky, následně jsme osobu společně 
přepravili do nemocnice.

Jednotka, která má 19 členů, je zařaze-
na v kategorii JPO III, zajišťuje tedy podle 
zákona o požární ochraně výjezd jednoho 
družstva do 10 minut od vyhlášení poplachu 
nejen v rámci obce, ale také v okolí v rámci 
okresů Nový Jičín a Opava.

Ale nejen výjezdy a pomoci ostatním se 
zabývají hasiči ve Slatině. Dobrovolná prá-
ce se projevila v loňském roce takřka kaž-
dým měsícem. Vše začalo výroční valnou 
hromadou a plesem, poté brigády na úklidu 
hasičské zbrojnice, včetně údržby výstroje, 
výzbroje a vozového parku, dále stavění 
máje, fotbalové utkání, sběr šrotu, káce-

ní máje, soutěže mužů a mladých hasičů, 
pomoc při organizaci akce JZM a Country 
pohody, soutěž PO očima dětí, letní tábor 
pro naše mladé hasiče a další činnosti, při 
kterých jsme společně odpracovali přes  
1000 hodin zdarma. Je také chvályhodné, že 
nás neustále přibývá. V  letošním roce jsme 
přijali dva členy. Je nás už 110. 

Za výbor, ale i jménem svým, děkuji 
všem, kteří jakoukoliv měrou přispěli svou 
aktivitou ke zdaru všech hasiči pořádaných 
akcí a rovněž zásahové jednotce za jejich 
práci a obětavost. 

Za výbor SDH Slatina
Luděk Míček – starosta SDH
Jakub Kozák – velitel JSDH
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Děti na adventním setkání

Pohádkový zámek

Knedla kulnul céčko

Zrekonstruovaná učebna výtvarné výchovyAdventní setkání − zahájení

Na hasičském plese bylo veselo

Turnaj v línem tenise a hlavní pořadatel v akci

Kontaktní místo : Obecní úřad ve Slatině

Spojení na obchodního partnera eCentre : 
Ing. Jan Lindovský, Olomoucká 26, 
Opava, 746 01
Email: energie@limax.cz, 
jan.lindovsky@partnerecentre.cz
Mobil : 777 785 770

V případě jakýchkoliv dotazů, napište, 
zavolejte, jakýkoliv dotaz Vám bude zodpo-
vězen.

Bližší informace najdete na www.obecsla-
tina.cz  a  www.ecentre.cz

KDY, KDE A JAK SE ZAPOJIT 
DO e-AUKCE?
Pro zapojení do sdružené e-aukce stačí 

přinést potřebné podklady na Obecní úřad 
ve Slatině.

Veškeré další informace Vám sdělí a na 
případné dotazy odpoví Obchodní partner 
eCENTRE.

V listopadu 2016 klienti uspořili:
39,71% na zemního plynu
32,11 % na elektrické energii
Vice než 30 tisíc domácností s námi ušet-

řilo přes 380 milionu korun. 


