Vážení spoluobčané a je to za námi .
Letní měsíce utekly jako vždy rychle, ale letos můžeme říci, že se léto vydařilo a
tropických dnů jsme si užili dosyta. Bohužel, ale i bouřek a mimořádných poryvů větrů. Ty se
naštěstí obešly bez nějakých větších škod na majetku, jen zaměstnaly hasiče a trošku
„zpestřily“ život dětí na letním táboře. Opět naše požární nádrž pomohla ochladit rozžhavená
těla mnoha lidí a také byla výborným a vítaným doplňkem akce JZM.
Letní dny se rovněž nesly nejen v duchu odpočinku a zábavy, ale také v
duchu pracovním. Proběhla rekonstrukce místní komunikace v části obce „Fifejdy“. Snad ke
spokojenosti všech . Dále byla využita tato technika a udělali jsme nový povrch na
komunikaci ke hřbitovu. Zároveň jsme využili recykláž z této rekonstrukce na zpevnění
našich komunikací za hřištěm na Lazy a k zemědělskému družstvu. Další velkou akcí je
celková rekonstrukce tenisového kurtu, které bude sloužit široké veřejnosti. Doufám, že jen
občanům Slatiny a Nového Světa. Byla odstraněna vrstva škváry (asi 50 cm), nově navezen
štěrk, bylo provedeno odvodnění, výměna pletiva za sítě, nově zapuštěny branky na malou
kopanou a hlavně nový umělý povrch, na kterém bude možno hrát nohejbal, volejbal, tenis,
malou kopanou… V přípravě je rovněž stavba pergoly vedle kurtu. Do budoucna plánujeme
vydláždění celého vstupu kolem tělocvičny. Poslední velkou akcí je výměna sociálního
zařízení v naší škole. Ve všech patrech je vyměněno nejen wc, umývadla apod., ale i všechny
odpady, obklady a dlažby. Dále nová dlažba na jednotlivých podestách a vše nakonec
vymalováno. Věřím, že kolektiv školy spolu s obcí pro naše děti připravil krásný vstup do
nového školního roku.
Proběhly i menší akce, rekonstrukce osvětlení v kulturním domě a výměna oken
v bytě. V přípravě je výstavba pergoly u restaurace v kulturním domě. Také se provádějí
slíbené „dodělávky“ na hřišti na Novém Světě. Do provozu bude uvedeno sběrné místo za
kulturním domem. Rovněž jsme přispěli rybářům matriálem na vybudování zázemí u rybníku
na Ohradě.
Kulturní vyžití o prázdninách bylo bohaté. Tradiční akce JZM, která přilákala do
Slatiny mnoho návštěvníků, opět zvedla pomyslnou laťku zábavy trošku výše a příští rok snad
přijede i „mistr“ . Velice rychle se rovněž ujala akce organizována restauraci na Novém
Světě a to „Pivní slavnosti“. Ukázala se dobrá organizační schopnost pořadatelů a také díky
krásnému počasí se obě akce povedly. Bohužel počasí nepřálo oslavám 110 let od založení
Dechové hudby Slatina, ale i tak věřím, že se družební hudbě ve Slatině líbilo. Nemohu
zapomenout samozřejmě i na Slatinskou Country Pohodu, která rovněž přilákala spousty
milovníku country. Děkuji všem pořadatelům a organizátorům za jejich obětavost.
Děkuji všem motoristům, kteří si vzali k srdci omezení parkování na státní silnici a
rovněž na místních komunikacích a ti kteří ještě neumí zajíždět do svých dvorů, tak prosím,
trénujte rychleji!!! Myslím si, že pomohlo zasílání fotografií s upozorněním majitelům volně
pobíhajících psů. Snad si toto upozornění někteří vzali k srdci a své čtyřnohé miláčky více
hlídají a díry v plotě si opravili.
Na závěr mi dovolte popřát všem školákům úspěšný vstup do nového školního roku,
prvňáčkům klidné seznámení se školními povinnostmi a snad rodičům pomůže tradiční
příspěvek ve výši 1000 Kč na dokoupení všech nutných školních potřeb.
Vážení spoluobčané,
dovolte mi všechny pozvat na 13. zasedání ZO Slatina, které se uskuteční ve středu dne 6. září
2017 v 18.00 hodin v sále KD ve Slatině.
Na setkání s Vámi se těší
Luděk MÍČEK – starosta obce
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POZVÁNKA
na 13. zasedání Zastupitelstva obce Slatina, které se uskuteční dne 6.9.2017
v 18.00 hodin v sále KD ve Slatině.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení a volba komisí
Zpráva starosty
Změna usnesení č. 10/10 ze dne 14.12.2016
Dohoda o narovnání
Různé
Diskuse
Usnesení a závěr
Luděk Míček
starosta obce Slatina
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Společenská kronika
Jubilanti v III. čtvrtletí 2017

HAJDUKOVÁ Alena

MURCKOVÁ Ludmila

STANOVSKÁ Jaroslava

ROLOVÁ Marie

KLEINOVÁ Alena

DROBNÝ Václav
DROBNÁ Růžena

Gratulujeme Všem k životnímu jubileu a do dalších let přejeme hlavně hodně
zdraví. Již brzy se těšíme na společné setkání.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Připravované akce:

Turnaj v nohejbale

2. září 2017

Soutěž SDH Slatina

23. září 2017

Sběr nebezpečného odpadu

14. října 2017

Informace, upozornění:


Odvoz domovního odpadu v VI. čtvrtletí 2017 (říjen - prosinec)

Odvoz domovního odpadu bude vždy každou středu v týdnu.

Dále upozorňujeme, že někteří občané ještě nemají uhrazeny poplatky za odpad a psy.
Splatnost poplatku za odpady je do konce června roku 2017 a činí 500,– Kč/občan a 250,–
Kč/dítě do 6 let věku. Dále poplatek za psa je 200,-Kč. Možno poplatek uhradit na účet č. 86–
6271240257/0100, v.s. čp. rodinného domku.
Opět žádáme občany, aby si před vystavením popelnicové nádoby před svůj domek
zkontrolovali, zda mají nalepený čtecí kód na nádobě, bez kterého nebude popelnicová
nádoba vyprázdněna. Také dochází k výměnám popelnic mezi sousedy. Žádáme i „uhlídání“
těchto výměn, neboť každá nádoba má svůj přidělená kód ke konkrétnímu domku. Rovněž
dále připomínáme povinnost třídit odpad, v některých nádobách je opravdu všechno a
lhostejnost občanů je někdy až zarážející.
Sběrné místo
Pro pohodlí a také z důvodu snížení odpadů od občanů a tím i možnost nezvyšování poplatku
za domovní odpad, zřídili jsme ve Slatině svěrné místo na odpady.
Podmínky a další podrobnosti k možnosti ukládání nepotřebného odpadu z domácností (ne
z podnikání) jsou uvedený v tomto zpravodaji.
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Škola a školka začíná
Počasí letošního léta bylo zvláštní, ale důležité je, že si děti odpočaly od školních povinností a
už se těší do školy. Rodiče netrpělivě očekávají začátek školního roku. Děti se již těší na kamarády a
spolužáky.
O letošních prázdninách proběhla ve škole a školce celková a nákladná rekonstrukce
sociálního zařízení. Ve školních prostorách se vyměnila podlaha na chodbách. Děkujeme Šárce
Vidlákové, Ivoně Ocáskové a Monice Nábělkové za zvládnutí náročného úklidu po úpravách, které
trvaly až do konce srpna.

4. září přivítáme 14 nových prvňáčků. Z důvodu rozdílného počtu žáků v jednotlivých
ročnících, budou v jedné třídě spojeny první a třetí ročník, v druhé třídě druhý a čtvrtý ročník. Celkem
bude 30 žáků.
Do školky jsme přijali 11 nových dětí, většinou dvou až tříletých. Proto od 1. září bude
dopoledne o nejmenší děti pečovat také chůva, Jolana Stillnerová. Na tuto pozici jsme žádali dotaci
Šablony MŠMT.
Přejeme prvňáčkům veselý a úspěšný start ve škole, všem žákům nadšení a chuť do učení,
školčátkům šťastné chvíle ve školce. Rodičům přejeme hodně trpělivosti a radosti ze svých ratolestí a
pracovníkům školy zdraví, elán a pevné nervy v novém školním roce.
Těšíme se na Vás.

Lenka Malčíková a Michaela Zezulová.
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O prázdninách hasiči nezaháleli, věnovali se mládeži, kultuře, výcviku i zásahové činnosti
Prázdniny pro slatinský Sbor dobrovolných hasičů neznamenají přestávku. K výjezdu do 10
minut jsou i v tomto období připraveni 24 hodin denně, starají se o kulturní život v obci, cvičí
a věnují se kolektivu mladých. Po delší odmlce se právě děti opět zapojily do čištění požární
nádrže, která v letních měsících slouží jako koupaliště. S podporou techniky zásahové
jednotky se dílo podařilo a nádrž se tak stala pomyslnou záchrannou stanicí v horkých dnech.
Tradičně jsme vybudovali občerstvovací stánek na letní akci Jako Za Mlada, která každoročně
přiláká tisíce lidí. Několik členů sboru se přímo podílelo také na organizaci akce a jejím
programu.
Jako každý rok jsme i letos vyrazili s kolektivem mladých hasičů na letní soustředění. To se
konalo v podnikové chatě firmy Massag na Mokřinkách, místní části Moravice. V průběhu
týdne se kromě hraní typicky táborových her kolektiv také pěšky podíval na nově opravenou
hráz vodní nádrže Kružberk, nacvičoval disciplíny hry Plamen a proháněl raky v řece
Moravici. Nechyběla tradiční středeční kotlíková vaječina na ohni a v plánu byla rovněž
tradiční stezka odvahy, přichystaná na poslední večer, tedy na čtvrtek. Stejně jako v loňském
roce nám s ní přijelo pomoci několik dalších členů sboru. To se nakonec vyplatilo, večerní
bouřka totiž způsobila pád vzrostlého stromu na střechu chaty a učinila ji neobyvatelnou.
Žádné z dětí nebylo zraněno, později byla celá situace vyhodnocena jako „lepší, než stezka
odvahy“.
Nezahálela ani zásahová jednotka. Absolvovali jsme dvě taktická cvičení - v Bítově a ve
Výškovicích. Při obou jsme využili naši cisternovou automobilovou stříkačku a moderní
dýchací techniku. Hasiči se tak zdokonalili v pohybu v neznámém zakouřeném prostředí,
poskytování první pomoci a v obsluze vybavení. Osmkrát jsme zasahovali v souvislosti se
silnými bouřkami a větrem nejen v obci, ale také v jejím okolí. Jednalo se téměř výhradně o
polámané stromy na silnicích, či větve hrozící pádem na chodníky. U všech těchto zásahů

jsme využili náš o něco menší vůz Mercedes-Benz Sprinter, který už druhým rokem ukazuje,
že není zbytečný.
V rámci plánované činnosti se do konce roku chystáme na domácí soutěž. Na hřišti ve Slatině
uspořádáme další ročník soutěže mužů a žen v požárním útoku O putovní pohár starosty obce
Slatina. Jste srdečně zváni.
Jakub Kozák – velitel hasičů
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Provozní řád
Sběrné místo Slatina

Čl. 1 Základní informace
1. Název zařízení: „Sběrné místo SLATINA“
2. Majitel zařízení: Obec Slatina, zastoupená p. Luďkem Míčkem– starostou
obce Slatina, 742 93 Slatina 1, IČ 00600661
3. Významná telefonní čísla: a. Požární ochrana 150
b. Záchranná služba 155
c. Policie

158

d. Obecní úřad Slatina 556427021
4. Umístění sběrného místa - sběrné místo se nachází na parcele p. č. 55/26 v k. ú. Slatina u
Bílovce, ve vlastnictví obce Slatina.
5. Vybavení sběrného místa Pro ukládání jednotlivých druhů odpadů je sběrné místo
vybaveno uzamykatelnými boxy .

Čl. 2 Charakteristika a účel zařízení
1. Sběrné místo je určeno pro odběr a ukládání vybraných složek komunálního odpadu mimo
jeho nebezpečných složek.

2. Seznam odpadů, s kterými je možné nakládat ve sběrném místě, je přílohou č. 1 tohoto
provozního řádu. Do sběrného místa mohou být ukládány pouze tyto vyjmenované druhy
odpadu.
3. Na sběrné místo mohou bezplatně ukládat příslušné složky a stanovené množství
komunálního odpadu pouze fyzické osoby, které mají trvalý pobyt v obci Slatina a majitelé
objektů sloužících k rekreaci na území obce Slatina.
4. Sběrné místo není určeno pro podnikatelské subjekty a jiné právnické osoby, tito mohou
sběrné místo využít pouze s výslovným souhlasem provozovatele, který určí výši poplatku.
5. Uložení odpadů na sběrném místě je dočasné. Po naplnění budou odebrané odpady
odváženy k dalšímu využití, popř. uložení na řízené skládce.

Čl. 3 Stručný popis zařízení
1. Sběrné místo je zřízeno na parcela p.č. 55/26 v k.ú. Slatina u Bílovce. Jedná se o
uzavřený dvůr. Dvůr není průjezdný a je přístupný širokými vraty.
2. ????????
Čl. 4 Technologie a obsluha zařízení
1. Provoz sběrného místa zajišťuje pověřený pracovník provozovatele (Obsluha místa). Mimo
provozní dobu je sběrné místo uzamčeno.
2. Povinnosti obsluhy sběrného místa:
a) Provádí vizuální kontrolu přiváženého odpadu a určuje, kam má být odpad uložen
b) Zodpovídá za pořádek a správné uložení jednotlivých druhů odpadu
c) Provádí kontrolu osob ukládajících odpad na sběrné místo, aby byl dodržen čl. 2, odst. 3 a
4.
3. U vjezdu do sběrného místa jsou zveřejněny podmínky pro odběr a ukládání odpadů včetně
informativní tabule.
4. Ukládání odpadu bude prováděno přímo zákazníky. Odpady budou tříděny dle druhu a
pokynů obsluhy místa do příslušných kontejnerů.

Čl. 5 Provozní doba
1. Provozní doba sběrného místa:
Každou sudou středu v měsíci v době od 15.00 do 17.00 hodin.

Čl. 6 Organizační zajištění provozu zařízení
1. Zákazník přivážející odpad je povinen zastavit před vraty sběrného místa. Obsluha místa
zkontroluje přivážený odpad a dohlíží, aby zákazník uložil odpad na správné místo.
2. Pokud se jedná o odpady neznámého druhu nebo se jedná o odpady, které nejsou uvedeny
v příloze č. 1 tohoto provozního řádu, odmítne obsluha převzetí těchto odpadů na sběrné
místo.
3. Ukládání odpadu bude prováděno bez zbytečných prodlev, po vyložení odpadu zákazník co
nejdříve opustí sběrné místo.

Čl. 7 Opatření k omezení negativních vlivů zařízení a
opatření pro případ havárie
1. Negativní vlivy zařízením v běžném režimu provozu, vzhledem k množství a charakteru
odpadu a jejich uložení, nepředpokládají.
2. Havarijní situace může nastat vznícením uložených odpadů, nedodržením bezpečnosti
práce a provozu nebo přírodními vlivy.
3. Při výskytu požáru obsluha dvora provádí požární zásah ručními hasícími prostředky. V
případě, že se jedná o požár, který nemůže obsluha místa sama zvládnout, vyhlásí požární
poplach.
4. V případě úrazu poskytne obsluha neprodleně první pomoc a přivolá záchrannou službu.
5. Každou havárii v areálu oznámí obsluha místa neprodleně provozovateli a zajišťuje její
odstranění včetně přivolání pomoci dle druhu havárie.

Čl. 9 Bezpečnost provozu a ochrana životního prostřední a zdraví lidí
1. Všechny práce spojené s provozem sběrného místa se provádějí dle pokynů obsluhy místa.
2. Každé dopravní a mechanizační zařízení, které se používá v areálu sběrného místa, dbá
pokynů obsluhy.
3. Všichni pracovníci sběrného místa musí být proškoleni z hlediska bezpečnosti práce,
požární ochrany a poskytování první pomoci.
4. Při skládání a nakládání velkoobjemových kontejnerů se nikdo nesmí zdržovat za nosičem
kontejneru.
5. Provádět jakékoli opravy vozidel v prostoru sběrného místa je zakázáno.

6. Při couvání vozidel v prostoru sběrného místa musí řidiče navádět závozník nebo obsluha
sběrného místa.
7. Povinností obsluhy sběrného místa je trvalá péče o pořádek a čistotu v celém areálu.
8. Obsluha provádí včasný a pečlivý úklid v okolí kontejnerů.
9. Nepovolaným osobám je vstup do areálu přísně zakázán.
10. Každý pracovník sběrného místa je povinen při práci používat ochranné pomůcky a
prostředky.
11. Součástí výbavy sběrného místa je hasicí přístroj a lékárnička.

Čl. 10 Přílohy
1. Příloha č. 1 – Seznam odpadů – seznam odpadů, s kterými může být nakládáno na sběrném
místě.

Čl. 11 Závěrečná ustanovení

1. Provozní řád sběrného místa Slatina schválil starosta obce Slatina svým usnesením č. 7. ze
dne 17.7.2017.
2. Provozní řád sběrného místa Slatina je vydáván na dobu neurčitou.

Luděk Míček
starosta obce Slatina

Příloha č. 1
Provozního řádu sběrného místa Slatina

Seznam odpadů
V příloze č. 1 provozního řádu sběrného místa jsou specifikovány druhy odpadů, které je
možné odložit na sběrném místě Slatina.
• Objemný odpad – odpad, jenž pro své rozměry nelze uložit do popelnic, např. nábytek,
koberce, lino, dveře a okna (pouze jednotlivě, ne jako celkový odpad ze stavby), WC,
umyvadla apod. Množství objemného odpadu je limitované – musí odpovídat běžné provozní
obnově. • Velké a malé domácí elektrospotřebiče • Autobaterie a akumulátory • Kabely,
kondenzátory • Pneumatiky • Nábytek – čalouněný i nečalouněný • Kovy

