Vážení spoluobčané,
nedávno jsme vzpomínali na stránkách zpravodaje mrazivé dny a už jsme v „parném létě“.
Škoda jen, že není více srážek, protože letos krásně obsypané stromy různým ovocem a
hlavně švestkami, by vodu potřebovaly.
Je třeba ale poděkovat všem, kteří si po zimě ihned uklízeli před svými domky, i když
letos se nám podařilo velice rychle zajistit úklid zametacími vozy. Vcelku se zvládl i
počáteční nápor na zelený odpad a přistavením dvou van se vyřešilo jednorázově velké
množství tohoto odpadu. V tomto směru děkuji občanům, že tam opravdu končil jen
biologicko-rozložitelný odpad. S politováním však musím říci, že se velmi zhoršila kvalita
odpadu, ukládaného do hnědých popelnic (viz článek níže). Proto žádám o ukládání odpadu
jen tam, kam který patří. K většímu zděšení jsem došel při nedávném pozývání na Kácení
máje. Díky převlečenému „šťouravému bezdomovci“ v našich řadách pozývajících maškar
jsem zjistil, co se vše v popelnicích na domovní odpad skrývá. Občas jsem si připadal, jako
kdyby u nás nebyla možnost třídit odpad. Plasty, papír, sklo, bioodpad - asi běžný obrázek
popelnic ve Slatině. Každý má plnou pusu ekologie, proč soused kouří z komína, proč se
práší, proč stojí popelnice tolik peněz, ale když má pro to někdo sám něco pro zlepšení našeho
prostředí něco udělat, najednou jako by se ho to netýkalo. A závěr je takový, že popelnice
jsou plné všeho. Což je to smutné!!! A ještě poznámku ke společnému úklidu naší tělocvičny.
Bohužel mnozí asi pochopili, že se úklid týká většinou zaměstnancům školy, ale pochopili
špatně. Měli přijít všichni, kteří ji celoročně bezplatně užívají a občas mají ještě připomínky.
Proto děkuji všem ochotným, kteří se brigády zúčastnili.
Opět také připomínám parkování vozidel na státních i místních komunikacích. Je to
opravdu takový problém parkovat na svém pozemku a nepřekážet ostatním?
Ale nyní k veselejšímu tématu, a to je společenské vyžití. Opět tradiční složky nezklamaly a
připravily akce pro všechny věkové skupiny. Jen namátkou dětský maškarní ples, stavění a
Kácení máje, Den matek, Cesta pohádkovým lesem, fotbal, rybářské závody,… na všech
těchto akcích dominovala jedna věc…snaha pořadatelů připravit pro všechny dobrou zábavu a
hlavně, pokaždé přálo počasí, až trošku zapršelo rybářům, ale ti jsou na vodu zvyklí. Ještě
jednou děkuji všem, kteří se na těchto akce podíleli.
A co nás čeká?
Pokračování v tradičních akcích, Country pohoda, pivní slavnosti na Novém Světě, Jako Za
Mlada – už 20 let a v srpnu oslavy 130 let od založení hasičů ve Slatině.
Ze stavebních akcí je to cesta na Novém Světě, obnova příjezdové cesty do Lazů, projekčně
se připravuje výsadba stromořadí se zapojením občanů, dále je v projektové fázi revitalizace
rybníku. Do výběrového řízení na zhotovitele stavby „Rozhledna Slatina“ se bohužel
nepřihlásila v prvním kole žádná firma, a proto je vyhlášeno kolo druhé. Snad budeme
úspěšnější. Je ale patrné, že se ekonomice daří. Opravuje se balkon kulturního domu, kde již
dlouho dobu zatéká a tím znepříjemňuje posezení hostů v restauraci. Takřka hotová je nová
střecha na kapličce „Cyrilka“.
Na závěr mi dovolte popřát našim dětem úspěšné zvládnutí posledních dnů ve školním
roce, pěkné vysvědčení a klidné a slunné prázdniny. Všem ostatním klidnou dovolenou a těm,

kteří mají volno pořád, tak ať si ve zdraví užívají zahrádek a jiných koníčků. Všechny také
zvu na 17. zasedání ZO Slatina v pondělí dne 18. června 2018
Na setkání se těší
Luděk MÍČEK – starosta obce

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

POZVÁNKA
na 17. zasedání Zastupitelstva obce Slatina, které se uskuteční v pondělí 18. června 2018
v 18.00 hodin v sále KD ve Slatině.

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

Zahájení a volba komisí
Poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Žádost o příspěvek SDH Slatina
Různé
Diskuse
Usnesení a závěr
Luděk Míček
starosta obce Slatina
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Společenská kronika
Jubilanti v II. čtvrtletí 2018
SPILLEROVÁ Věra

THEIMEROVÁ Alenka

ČERVENKOVÁ Štefánia

POULÍKOVÁ Bohumila

SKLENÁŘOVÁ Anna

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

Vzhledem k účinnosti zákona o ochraně osobních údajů (GDPR), žádám ty jubilanty,
kteří se dožijí významného životního jubilea v průběhu dalšího období a nebudou chtít
zveřejnit své jméno na těchto stránka, sdělte toto písemně na obecní úřad.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Připravované akce:
Čištění požární nádrže

19.6.2018

Country pohoda

23.6.2018

Pivní slavnosti

27.7 – 29.7.2018

Jako Za Mlada

4.6.2018

Taktické cvičení SDH Slatina

18.8.2018

Oslavy 130 let od založení SDH Slatina

24.8 – 25.8.2018

Český pohár mužů – cyklo závody

26.8.2018

Turnaj v nohejbale

2.9.2018

Informace, upozornění:


Odvoz domovního odpadu v III. čtvrtletí 2018 (červenec - září)

Odvoz domovního odpadu bude vždy každou sudou středu v týdnu.

Opět připomínáme, aby jste si před vystavením popelnicové nádoby před svůj domek
zkontrolovali, zda je nalepený čárový kód na nádobě. Bez kódu nebude popelnicová nádoba
vyprázdněna. Samozřejmě po výsypu ji uklidit na svůj pozemek.
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. Přestože je tady taková možnost, občasné hromady papírů či jiného odpadu se
vyskytují u popelnic na tříděný odpad hlavně po víkendu.

Upozornění občanům – kvalita biologicky rozložitelného odpadu

Vážení spoluobčané, s ohledem na skutečnost, že dochází ke zhoršování kvality biologicky
rozložitelného odpadu ve sběrných nádobách, znovu připomínám, že do sběrných nádob hnědé barvy
můžete odkládat pouze:
-

travní hmotu;
plevel;
košťály i celé rostliny;
hobliny, piliny;
jemné nebo drcené větve;
listí a natě ze zeleniny, nahnilou nebo nepoživatelnou zeleninu;
nepoživatelné a nahnilé ovoce;
odpad ze zeleně z domácností.

Do sběrných nádob je zakázáno odkládat:
-

zeminu s kamením;
biologicky rozložitelný odpad v igelitových pytlích;
velké větve, celé keře, stromky, pařezy;
stavební odpad.

Pokud bude svozovou firmou při vizuální kontrole zjištěn odpad, který do sběrné nádoby nepatří,
nebude nádoba vysypána a odpad odvezen. Obci s řešením této situace vzniknou další náklady.
Děkuji za dodržování výše uvedených pravidel. Namátkovou kontrolu obsahu sběrných nádob
budou provádět pravidelně i zaměstnanci obce.
Luděk Míček
starosta obce
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Střípky ze školy a školky
Další školní rok se blíží kvapem ke svému konci.
Brzy z jara se děti vyřádily na dětském maškarním plese, kde je provázela Veverka a Myška.
Před Velikonocemi školčátka hledala velikonočního zajíčka v přírodě a plnila zajímavé úkoly.
Školáci navštívili Muzeum v Bílovci, kde si připomenuli původ Velikonoc a prohlédli si sklepení
s Picmochy. Také prozkoumali městskou knihovnu a zaposlouchali se do zajímavého jarního příběhu.
Den Země jsme prožili u Kotvice poblíž řeky Odry. Děti prošly přírodní rezervací, viděly hnízdiště
volavek, poznávaly jarní květiny a místní stromy, pozorovaly hnízdění vodních ptáků a sbíraly plody
kotvice.

V květnu jsme tradičně s maminkami oslavili jejich svátek. Děti vystoupily s tanečky, básničkami a
písničkami. Maminkám předaly vlastnoručně vyrobené dárečky a přáníčka.
V sobotu 19. 5. 2018 se děti procházely pohádkovým lesem, užily si soutěže, hry, opékání špekáčků,
střelbu ze vzduchovky a další atrakce. Deseti stanovišti prošlo 108 účastníků.
22. 5. 2018 nás navštívili herci z Hradce Králové a zahráli nám dvě pohádky od Karla Čapka z knihy
Devatero pohádek. Všem se divadelní představení moc líbilo a svým potleskem to dali patřičně
najevo.
V pondělí 28. května předškoláci a žáci školy jeli do Slezského divadla v Opavě na muzikál Popelka.
Paní uvaděčka nás usadila v nejvyšším patře krásného starého divadla, začátek představení nám
ohlásil gong a na konci bylo děkování s velkým potleskem.
Před dnem dětí jsme vyzkoušeli svoje znalosti ze silničního provozu na Dopravním hřišti v Odrách.
Naučili jsme se jezdit po správné straně vozovky a respektovat dopravní značky a chovat se bezpečně.
Snad to nikdo nezapomene a po prázdninách se všichni vrátí do školy v pořádku.
A z malých školních akcí připomeňme: čarodějnické odpoledne ve družince, besedu se spisovatelkou
Zuzanou Pospíšilovou, návštěva třeťáků a čtvrťáků na ZŠ Komenského a přírodovědnou soutěž
v Bílovci.
Ve čtvrtek 7. června budou děti ze školky běhat, skákat v pytli, házet na cíl, zdolávat opičí dráhu a
přetahovat se lanem na Olympiádě MŠ 2018, kterou pořádá DDM v Bílovci.
A co je před námi?
ve středu 13. 6. pojedeme na výlet. Děti ze školky do Starého Jičína a Štramberku, školáci vlakem a
pěšky na Kružberk a do lanového centra na Davidově mlýně.
V posledním týdnu se budeme loučit se čtvrťáky, pasujeme prvňáčky do řádu čtenářů, s předškoláky
se rozloučíme ve školce a prospíme se ve škole a školce.
Rádi bychom poděkovali všem, kteří pomohli uklidit tělocvičnu po rekonstrukci, pak všem
pomocníkům a sponzorům Pohádkového lesa.
Děkuji všem pracovníkům školy, kteří se aktivně podílejí na mimoškolních a obecních akcích.
Přeji všem krásné prázdniny plné sluníčka, pohody a spokojenosti a 3. září se s úsměvem potkáme ve
škole a školce.
Mgr. Michaela Zezulová
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Ze života hasičů
Dne 26. února 1888 byl v obci Slatině založen Sbor dobrovolných hasičů — dnešní
hasičský sbor. Od té doby uplynulo plných 130 let. V proudu dějin národa je to výročí
nepatrné, ale pro nás hasiče a obec Slatinu je velmi významné.
Je zároveň dobrou příležitostí podívat se do minulosti. Vždyť historie je učitelkou života.
Měla a má i dnes velký význam nejen pro pouhý popis jevů, objevování zákonitostí
v přítomnosti, ale i pro předvídání budoucnosti.
Historie zakládání hasičských sborů
Zakládání hasičských sborů má složitou historii. První (hasičské sbory) vznikaly v minulém
století v některých větších městech Evropy jako sbory nedobrovolné.
Z dobrovolných hasičských sborů v bývalé Rakousko-Uherské monarchii bylo založeno
několik sborů německých.
Mezi prvními v českých zemích vznikl roku 1854 německý hasičský sbor v Zákupech, v roce
1861 sbory v Liberci a ve Fulneku. Vlivem tehdejší politické situace byly pro zakládání
českých dobrovolných hasičských sborů málo příznivé podmínky. Pro pochopení si stačí
připomenout zrušení ústavy Františkem Josefem I. v roce 1851, nastolení absolutistické vlády
a zesílení germanizace.
I když se o deset let později, po pádu Bachova režimu, postavení našich národů zlepšilo,
i když obyvatelům Čech a Moravy pak formálně zaručovala nova ústava mimo jiné i svobodu
spolčovací a shromažďovací, nebylo ještě snadné získat od nadřízených rakouských úřadů
souhlas nebo povolení k založení českých dobrovolných hasičských sborů.
To se poprvé povedlo v roce 1864 ve městě Velvary, kde vzniká první český dobrovolný
hasičský sbor. Po Velvarech následují města další. Zakládání hasičských sborů mělo v tomto
období velký národní význam, protože na jejich schůzích se mluvilo česky a při veřejných
vystoupeních se shromažďovalo a uvědomovala si svou sílu české obyvatelstvo.
V některých místech se objevovaly také společné spolky tělocvičně-hasičské. Sbory se začaly
brzy spojovat v okresní a župní hasičské jednoty.
První hasičský sbor ve Slatině vznikl už v roce 1873
Přes tyto skutečnosti byl v obci Slatině sbor dobrovolných hasičů ustaven již v roce
1873. Přesný záznam této události z požární kroniky zní:
Roku 1873 založen byl ve Slatině první hasičský sbor, jehož zakladateli byli pánové František
Banert, František Nikl, Rudolf Stanovský a jiní. Tento sbor, protože nespočíval na základě
stanov, ani nepatřil do svazku všeobecné podporovací pokladny, nalezl zakrátko několik
nepřátel, kteří začali jeho základ podkopávati, takže brzy spolek ten se rozešel. Pozoruhodné
jest, že sbor ten zúčastnil se od roku 1873 do roku 1879, tedy za šest roků, při 32 požárech, a
to zvláště v letech- 1874 — 1875. Za 13 měsíců účinkovali při jedenácti požárech vesměs ve
Slatině a Novém Světě.

Když roku 1879 spolek ten se rozešel, zanechal po sobě jednu čtyřkolovou jednoproudní
stříkačku, která roku 1873 zakoupena byla u firmy Hiller z Brna, několik košů na vodu a jiné
lezecké nářadí a odevzdal věci ty obci slatinské pod správu.
Také se nacházela jistá pokladní hotovost — nejvíce příspěvky. Několik členů se usneslo za
tuto pokladní hotovost obci učiniti věčnou památku, a tak se stalo, že zakoupeny byly stromky
a vysazeno v obci lipové stromořadí a nazváno „císařská alej" na upomínku stříbrné svatby
„Jejich Veličenstev císaře a císařovny". Toto stromořadí, dnes již krásně rozvinuté, skýtá nám
vzácnou upomínku na první hasičský sbor ve Slatině.
Tak uplynulo 8 roků, a sice od roku 1880 do roku 1888, kdy v obci Slatině hasičského sboru
nebylo, až konečně:
26. února 1888 sešla se první ustavující valná hromada za účelem založiti v obci dobrovolný
hasičský sbor. Přítomno bylo 26 členů, kteří svůj přístup do spolku za dobrovolný určili. Na to
se prozkoumaly německé stanovy, které byly již od roku 1885 Rudolfem Stanovským,
Františkem Banertem a Josefem Stanovským podle vzoru hasičského sboru z Vávrovic
sestaveny a od slezských zemských úřadů roku 1885 schváleny.
Téhož dne — 26. února 1888 — odbývána byla za přítomnosti 26 členů činných první řádná
valná hromada a zvoleni první funkcionáři.
Náčelník p. Ondřej Vavrečka, jeho náměstek p. Vincent Bajnar, četařem od lezců p. Josef
Stanovský, jeho náměstek p. Ignác Frgala, za důvěrníka p. Petr Ocásek, četařem od stříkačky
p. František Boháč, jeho náměstek p. Eduard Erlebych, za důvěrníka p. Josef Srubek. Dne
3. března 1888 se konala první výborová schůze. Výbor se usnesl objednati výzbroj pro
mužstvo a stejnokroje. Členské příspěvky byly stanoveny na 10 krejcarů měsíčně.
Tolik citát z kroniky, tolik historie hasičů ve Slatině.
A současnost?
Není tolik místa na bohatou 130 letou činnost, proto jste všichni zváni dne 25. srpna 2018 na
oslavy 130 let od založení SDH Slatině. Focení sboru se uskuteční 24. srpna 2018 v 16 hodin
a poté bude následovat slavností valná hromada. Ještě 18. srpna 2018 proběhne taktické
cvičení uprostřed obce za účastí okolních sboru, na které jste také zváni.
Výbor hasičů ve Slatině se těší na Vaši účast, kde se budete moci seznámit s životem hasičů
ve Slatině a jejich historii.

Výbor SDH Slatina
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Rybářský spolek Slatina

Dne 2. června se konal čtvrtý ročník dětských rybářských závodů na rybníku pod
Slatinou. I za nepříznivého počasí se závodu zúčastnilo deset soutěžících dětí včetně
doprovodu rodičů. Pro všechny bylo připravené občerstvení - grilované klobásy a párky.
Zpestřením bylo kolo štěstí, kterého náležitě využili děti i dospěli. Vítězem závodu se stala
Nikola Janáková, na druhém místě se umístil Tadeáš Vala a třetí místo obsadila Eliška
Strašková. Za umístění byly předány pěkné ceny a diplomy, které obdrželi všichni soutěžící.
Konec závodu při rozdávání cen nám trošku narušila bouřka, ale ani ta nepokazila
spokojenost dětí a všech přítomných. Poděkování patři organizátorům závodu, kteří se svého
úkolu zhostili velice dobře.

Za rybáře Petru zdar Milan Kurečka
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Dechová hudba Slatina
Dechová hudba Slatina v květnu opět navštívila partnerskou dechovou hudbu z Gräfenhainu
při příležitosti 130. výročí vzniku založení tohoto tělesa.
Přátelství mezi hudebníky vzniklo již před 36 lety, kdy se někteří naši muzikanti poprvé
vydali do tehdy ještě NDR jako členové orchestru Lidové školy umění v Bílovci. V roce 1993
tuto štafetu převzala Dechová hudba ze Slatiny pod vedením Ilji Banara a pravidelně se
navštěvují, zpravidla při výročích.
Během návštěvy hudba nejen hrála, ale taky navštívila některé pamětihodnosti Německa,
čímž musím vyzdvihnout návštěvu pevnosti Königstein s jeho úchvatnou zahradou a
výhledem na labskou úžlabinu. Při nedělním festivalu naše kapela předvedla výkon, za který
se jistě stydět nemusí. Důkazem toho je i článek v místním tisku
Za výbor DHS
Lubomír Taneček
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Slatinský Schrumell
Stalo se již tradicí, že místní hudební těleso Slatinský Schrummel pořádá ve spolupráci
s hasiči a za podpory obce letní festival pro všechny příznivce country Slatinská Country
Pohoda. Letošní, již sedmý ročník, se uskuteční 23.6.2018 od 14:00 hod. na výletišti před
KD. Letos se můžete se těšit na např. na frýdecko-místeckou kapelu The Mc Millan's
Brothers, která předvede čistokrevný bluegrass - hudební styl, který vznikl kolem roku 1948
ve Spojených státech a je charakteristický především použitými nástroji a způsobem zpěvu.
Tradiční složení hudební skupiny používá pět základních akustických nástrojů: pětistrunné
banjo, mandolínu, kytaru, housle a kontrabas. Až do podzních večerních hodin se o Vás
budou starat samozřejmě i další kapely včetně Slatinského Schrummelu. Přijdtě si odpočinout
a poslechnou dobrou muziku, jste zváni!!!
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Klubíčkový sen
Léčebná pyramida
prodej pletacích přízí
pyramidální energie regeneruje tělo,
duhová klubíčka, šňůry
urychluje hojení ran i pooperačních stavů
klubickovy-sen@seznam.cz
podporuje léčbu páteře, choroby jater, srdce,
Facebook : Klubíčkový sen
má uklidňující účinky při stresu a nervozitě
Romana Chmielová

Slatina 57

tel: 776793089

IČ : 69194360
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Lucco a.s., dynamicky se rozvíjející česká společnost s dlouholetou tradicí hledá nové
pracovníky na tyto pracovní pozice :





SVÁŘEČ
ZÁMEČNÍK - SVÁŘEČ
OBRÁBĚČ KOVŮ CNC HORIZONTKA
OBRÁBĚČ KOVŮ CNC SOUSTRUH

Více informací na stránkách www.lucco.cz nebo personálním oddělení tel.: 556 455 140
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pozvánka na JzM 2018 aneb 20 let Jako Za Mlada ve Slatině

Před dvaceti lety - 20. prosince 1997 proběhla v místním kulturním domě první recesistická akce
s názvem Jako Za Mlada a přilákala stovky nadšených lidí. Nikdo na začátku netušil, že se do Slatiny
budou jezdit bavit lidé Jako Za Mlada dalších dvacet let.
Myšlenkou první akce Jako Za Mlada bylo oprášit staré gramofonové desky ze sklepa místního
diskžokeje a zorganizovat ojedinělou akci. Bylo to zhruba šest let poté, co zaniklo recesistické
seskupení PVD (Ptákoviny Všeho Druhu), které bavilo okolí několik let i v dobách totalitních.
Myšlenky se spojily a od té doby vznikla celá řada recesistických a humorných kousků, několik desítek
originálních programů a přijela do Slatiny celá řada známých osobností. Dnešní moderní akce Jako Za
Mlada se pořád nesou v duchu recese, hasiči mají pořád stejnou základu s pivem  a každoročně
vzniká něco originálního. Proto je Obec Slatina oblíbenou letní zastávkou návštěvníků z celého okolí.

JzM 2018 jsme věnovali mnoho času, přípravy jsou už v plném proudu. V dnešní době obnáší příprava
takovéto akce práci více než rok předem. Kromě nabitého a pestrého programu, nabídne letošní letní
akce JzM úplně nové scény plné moderních prvků audiovizuální techniky, příjemné zóny pro
občerstvení a odpočinek, nový Fajnšmekr Bar s pánským holičstvím, dětský koutek, fotostěnu atd.
Nezapomínáme ani na uplynulých dvacet let, proto na akci najdete také vzpomínkovou obrazovku, u
které se možná zastavíte na dlouho . A možná přijede i Miloš .
Tak jako v předchozím roce, mají občané Slatiny a Nového světa vstup pouze za 200 Kč na místě.
Běžný předprodej vstupenek byl spuštěn od 1. června na www.jzm.cz.

Těšíme se na Vás!
JzM Slatina
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