Vážení spoluobčané,
opět se nezadržitelně blíží nejkrásnější období celého roku. Mnozí si sice postesknou,
to nám to zase rychle uběhlo, ale ubíhá to všem stejně, i když nám „dříve narozeným“ to utíká
asi trošku rychleji. S ubíhajícím časem často vzpomínám na setkání s jubilanty, které již
podruhé neděláme tím konzervativním způsobem v obřadní síni na zámku, ale v příjemném
prostředí salonku restaurace. Po vystoupení dětí ze základní školy při společném obědě se
zavzpomíná na dávné časy a mnohdy humorné příhody ze života v obci zpříjemní celé
setkání. Za svou osobu musím říci, že se mi tento způsob „gratulace“ naším jubilantům velice
líbí a věřím, že je tomu i tak u oslavenců.
Po příjemném setkání jsou i akce, které se vydaří méně. Dárek pro všechny seniory
v podobě divadelního představení se projevil s nezájmem., naopak zájezd na bazén se tradičně
vydařil. Rovněž o mikulášskou nadílku byl velký zájem a 65 děti se snad i chvíli bály a i
chvíli více poslouchaly. Již tradiční akce adventní setkání, které pořádá zastupitelstvo obce, se
opět povedlo a přilákalo spoustu nejen občanů Slatiny.
V trošku jiné oblasti, to jsou odpady, kde jsme zase aktivní a někdy až asi
„přemotivováni“. V množství jsme na tom dobře, při sběrném dni se odvezlo přes 11
kontejnerů. Již je také využíváno sběrné místo za kulturním domem, ale bohužel
v popelnicích je stále odpad, který tam nepatří. Proto budeme namátkově provádět kontroly
vystavených popelnicových nádob před rodinnými domky a v případě, že tam bude odpad,
který tam nepatří, popelnice nebude vyvezena. V nádobách je velké množství plastů, papírů a
také bio odpadu. Je mi trošku líto, že je to i u občanů, kde žijí mladí a inteligentní lidé, ale
toto asi není měřítko k zodpovědnosti v třídění odpadů. Snažíme se poplatek za odpad na
občana udržet stále ve stejné výši bez omezení množství popelnicových nádob, ale mnozí nám
to vůbec neulehčujete, proto žádám o zodpovědnost v této oblasti, jsou to peníze nás všech.
Příkladem toho je úspora nákladů na veřejné osvětlení v obci. Po realizaci LED
osvětlení jsme ušetřili za rok provozu více jak 60 % nákladů. Rovněž každoročně soutěžíme o
nejnižší ceny plynu a elektřiny v e-aukci.
Se zimním obdobím se sluší i poděkovat všem, kteří se vzorně po celé léto starají o
předzahrádky před svými domky. Všem děkuji a jen žádost nebo postesk nad těmi, které
nenapadlo, že i tato část pozemku dělá pěkným celý jejich rodinný dům. Rovněž opět žádám
všechny majitelé motorových vozidel, aby byli tak „ochotní“ a neparkovali svá vozidla na
komunikacích, velice to stěžuje zimní údržbu.
V posledním období byla dokončena rekonstrukce tenisového kurtu. Kdo vyzkoušel,
tak jistě musí říci, že se dílo povedlo. Plný provoz bude zahájen až na jaře příštího roku a
bude volně přístupný všem našim občanům zdarma, ostatním za poplatek. Rezervace bude
možná díky rezervačnímu systému přístupnému na webových stránkách obce. Je hotova
pergola u tohoto hřiště a samozřejmě v plném provozu je již sociální zařízení a chodby v naší
škole, které proběhlo rozsáhlou rekonstrukcí. Celkově byl opraven interiér kapličky Sv.Isidor.
Podali jsme žádost o dotaci na výstavbu rozhledny a věřím, že do roku proběhne slavnostní
otevření .
Na závěr jen informace, že opět je pro všechny domácnosti připraven stolní kalendář
obce, který bude do konce roku všem doručen a pokud někdo neobdrží kalendář, ať se přihlásí
na obecním úřadě.

Vážení občané, všechny zvu na poslední zasedání našeho zastupitelstva v tomto roce s malým
občerstvením pro všechny.
Přeji Vám pěkné a klidné vánoční svátky, dětem sníh a tvrdý led a v novém roce
hlavně zdraví a pohodu.

Luděk MÍČEK – starosta obce
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POZVÁNKA
na 15. zasedání Zastupitelstva obce Slatina, které se uskuteční dne 20.12.2017
v 18.00 hodin v sále KD ve Slatině.

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

Zahájení a volba komisí
Zpráva starosty
MAP Bílovec – schválení finálního dokumentu
Rozpočet obce na rok 2018
Různé
Diskuse
Usnesení a závěr
Luděk Míček
starosta obce Slatina
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Společenská kronika
Jubilanti v IV. čtvrtletí 2017
LAZECKÝ Lumír

MALČÍKOVÁ Anna
VAVREČKOVÁ Miluše

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

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Připravované akce:
Vánoční koncert Dechové hudby

- 26.12.2017

Turnaj v líném tenise – 6.1.2018
Výroční valná hromada SDH Slatina – 13.1.2018
Ples SDH Slatina – 20.1.2018
Obecní ples – 24.2.2018
Dětský maškarní ples - 24.3.2018

Informace, upozornění:


Odvoz domovního odpadu v I. čtvrtletí 2018 (leden - březen)

Odvoz domovního odpadu bude vždy každou středu v týdnu.

Opět připomínáme, aby jste si před vystavením popelnicové nádoby před svůj domek
zkontrolovali, zda je nalepený čtecí kód na nádobě. Bez kódu nebude popelnicová nádoba
vyprázdněna. Rovněž dále připomínáme povinnost třídit odpad, v některých nádobách je
opravdu všechno a lhostejnost občanů je někdy až zarážející. Proto jsme se rozhodli, že
nepravidelně bude kontrolován obsah vystavených popelnicových
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 sběrné místo na odpady. Toto místo je již částečně
využíváno a je umístěno za kulturním domem, provoz každou sudou středu od 15.00 do 17.00
hodin.
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Kdo z občanů má zájem o zasílání informací o dění v obci e-mailem, ať své kontakty (jméno
a příjmení, e-mailová adresa), zašlou na starosta@obecslatina.cz.
informujeme občany, že od počátku roku do září 2018 se bude v Bílovci provádět
rekonstrukce autobusového nádraží, dík tomu dojde k možným omezením či změnám
zastávek. Děkujeme za pochopení možných komplikací.
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Naše škola
První sněhové vločky jsou tady a s nimi se blíží nejkrásnější svátky v roce.
Začátek školního roku máme za sebou, školku navštěvuje 24 dětí, které pracují podle nového
školního vzdělávacího programu, kterým nás doprovází sluníčko. Malé děti se postupně adaptovaly
s pomocí starších kamarádů výborně a zapojují se do činnosti školky bez problémů.
Do školy chodí 30 žáků. Letos máme nejvíce žáků v první třídě. Úspěšně poznává písmenka,
píše kličky a počítá 14 prvňáčků. A proto se změnil i rozvrh, aby měli žáci prvního ročníku co nejvíce
samostatných hodin.
Tradičně jsme na podzim pouštěli draky za podpory rodičů a starších kamarádů, přitom jsme
si zasoutěžili a pochutnali na pečených bramborách. 31. října jsme prožili Halloween ve škole, starší
děti se naučily strašidelné básničky, oblékly si masky duchů, čarodějnic a jiných příšer a přišly se
představit do 1. třídy a školky. Večer jsme společně dlabali dýně, zahráli si zábavné hry s perníkovou
odměnou a potom jsme se vydali vesnicí na lampionový průvod. Dýně ještě dlouho svítily před školou
a připomínaly nám hezké chvíle. Během listopadu žáci pilně nacvičovali hudební pásmo na Adventní
setkání u kulturního domu a namalovali jsme i nové hrníčky a upekli a nazdobili vánoční perníčky.
5. prosince se naše slatinská škola změnila v čertovskou školu. Z dětí se stali rohatí čertíci a čertice, ve
školce měli peklo s kotlem, učili jsme se čertovské básničky a písničky. Z pekelné knihy hříchů jsme se
dozvěděli prohřešky dětí a žáků, kteří museli slíbit polepšení. Za to dostali sladký perníček.
Na sváteční prosincové odpoledne připravují ve školce rodičům a prarodičům pásmo
„Sněhuláci“ a vánoční pohádku. Žáci školy navštíví muzeum v Novém Jičíně s programem „Vánoce ve
městě“ a projdou Pohádkové sklepení Strašidýlek v Poodří.
Přejeme radostné svátky, pohodu, klid, spokojenost a hlavně zdraví do nového roku 2018.

Kolektiv ZŠ a MŠ
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Ze života hasičů
Výbor sboru dobrovolných hasičů ve Slatině zve srdečně všechny své členy na
Výroční valnou hromadu SDH Slatina, která se uskuteční v soboru dne 13. ledna 2018
v 18.00 hodin v sále KD Slatina. Na programu bude vyhodnocení celoroční činnosti,
diskutovat budeme o navýšení členských příspěvků a také budou členové seznámeni
s návrhem programu na oslavy 130 let od založení našeho SDH.
Činnost zásahové jednotky obce:

Náročný rok za sebou má zásahová jednotka sboru dobrovolných hasičů. Kromě
stěžejní zásahové činnosti se aktivně věnuje výcviku a seznamování s novou technikou a
vybavením.
V současné době v jednotce působí 21 členů. V průběhu roku 2017 si jeden z nich
rozšířil odbornost na specializačním kurzu nositelů dýchací techniky, další dva z nich pak
absolvovali pětidenní kurz pro získání odbornosti strojníka a mohou řídit vozidla při cestě k
zásahu. Velitel jednotky tak má v oblasti speciálních odborností ve svém týmu k dispozici šest
velitelů družstev, devět strojníků, dva chemiky, jednoho zdravotníka a čtyři obsluhovatele
motorových pil.
Jednotka v roce 2017 vyjela k celkem 34 zásahům nejen ve Slatině, ale i v okolí.
Významným "zaměstnavatelem" letošního roku bylo počasí. Spadané stromy a zatopené
sklepy po prudkých deštích a silných větrech si vyžádaly hned devatenáct zásahů, řešili jsme i
několik požárů, pomáhali záchranné službě s transportem pacientů do sanitek, zajišťovali
první pomoc na sportovních a kulturních akcích a jednou jsme také likvidovali hnízdo
obtížného hmyzu.
Kdo je připraven, není překvapen, v rámci povinné odborné přípravy jsme absolvovali
několik cvičení, většinou v úzké spolupráci s okolními dobrovolnými jednotkami nebo s
profesionálními hasiči ze stanice Bílovec v jejich areálu. Cvičně jsme tak hasili požár a
vyhledávali zraněnou osobu v Bítově, stejný úkol na nás čekal ve Výškovicích. V areálu
bíloveckého Massagu jsme se zapojili do taktického cvičení při simulovaném požáru výškové
budovy. Dvě sobotní dopoledne jsme strávili u výše zmíněných profesionálů v Bílovci, kde
jsme absolvovali teoretické školení v poskytování první pomoci a praktický výcvik v dýchací
technice. Velitelé se na konci listopadu zúčastnili každoroční osmihodinové cyklické odborné
přípravy včetně zkoušek k prodloužení platnosti svých osvědčení. Celoročně se členové
jednotky starají o techniku a svěřenou výstroj a výzbroj a absolvují kondiční jízdy nejen s
cisternou, ale i s dopravním automobilem. Každý člen musí za rok absolvovat odbornou
přípravu v minimálním rozsahu 40 hodin.
Výbor SDH Slatina
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