Vážení spoluobčané,
tak nám ty čtyři roky zase utekly a další volební období je za námi. Pro někoho to byly roky
úspěšné, pro někoho méně. Celkově se ve společnosti dařilo a věřím, že i v obci se podařilo
udělat kus práce.
Jen krátce vzpomenu:
-

oprava školní zahrady
pořízení kompostérů pro všechny občany
nové víceúčelové hřiště (rekonstrukce tenisového kurtu)
nové sociální zařízení v tělocvičně
plocha k využití za restaurací na Novém Světě a zakoupení nových laviček
nový povrch státní silnice Slatina – Stará Ves
na základě konkurzu byla jmenována nová ředitelka školy
velké opravy ve škole (všechny WC, pracovna, družina, jídelna, částečně kuchyň)
oprava povrchu místní komunikace „Fifejdy“
opět vyšly obecní stolní kalendáře
nové kolumbárium na hřbitově
nové hasičské vozidlo
účast v soutěži Vesnice roku – diplom
nové úsporné veřejné osvětlení
oprava místního rozhlasu
sběrné místo velkoobjemového odpadu za KD
oprava cesty ke hřbitovu
oprava cesty na Novém Světě kolem restaurace
noví nájemci v obecních restauracích
nové vybavení v restauracích
kino (nové plátno, ozvučení, dataprojektor)
oprava kapliček
pergola u hřiště
pergola u KD
projektová dokumentace pro revitalizaci rybníku pod Ohradou
oprava balkonu u KD
oprava „ Stodoly“ na Novém Světě

Ve výstavbě je rozhledna a připravuje se nový povrch účelové komunikace do Lazů a oprava
povrchu místní komunikace na Novém Světě.
Nedá se nevzpomenout velké množství kulturních, sportovních a jiných akcí pro
veřejnost, kdy si určitě každý mohl vybrat tu svou zábavu.
Vážení občané, chci poděkovat za společnou práci všem členům zastupitelstva,
pracovníkům obecního úřadu, představitelům složek nebo sdružení, všem, kteří pečují nejen
o svůj, ale i o obecní majetek - sekání trávy a úklid, zalévali květináče či se starali o kapličky,
účastnili se akcí. Prostě všem těm, kteří jen nekritizovali, ale aktivně se podíleli na životě
v obci. Ještě jednou děkuji všem i těm nejmenovaným.

Na setkání se těší
Luděk MÍČEK – starosta obce
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POZVÁNKA
na 18. zasedání Zastupitelstva obce Slatina, které se uskuteční v pondělí 17. září 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
Projednání prodeje pozemku pod budovou České pošty
Různé
Diskuse
Usnesení a závěr
Luděk Míček
starosta obce Slatina
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Společenská kronika
Jubilanti v III. čtvrtletí 2018

BINAROVÁ Věra HOŠOVÁ Miluše BOHÁČOVÁ Zdeňka

SPILLER Miroslav

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 stránkách, sdělte toto písemně na obecní úřad.
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Připravované akce:
Turnaj v nohejbale

15.9.2018

Soutěž hasičů „O pohár starosty obce“ 29.9.2018
Volby do zastupitelstva obce

5. a 6.10.2018

Sběr nebezpečného odpadu

6.10.2018

Sběr železného šrotu

bude upřesněno

Informace, upozornění:


Odvoz domovního odpadu v IV. čtvrtletí 2018 (říjen - prosinec)

Odvoz domovního odpadu bude vždy každou středu v týdnu.

Opět připomínáme, před vystavením popelnicové nádoby před svůj domek, zkontrolujte
nalepený čárový kód na nádobě. Bez kódu nebude popelnicová nádoba vyprázdněna.
Samozřejmě po výsypu ji uklidit na svůj pozemek. Ukládejte do popelnice jen odpad, který
tam patří – TŘIĎTE ODPAD!!!.
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 velkoobjemové odpady. Toto místo
je již částečně využíváno a je umístěno za kulturním domem. Provoz každou sudou středu od
15.00 do 17.00 hodin, nebo mimořádně i po dohodě v jiném termínu. Bohužel tato možnost
není často využívána a u popelnic konči vše.

 Novodobá sanitka
V Bílovci úspěšně funguje pro občany služba pro občany města starší 65 let nebo vlastníků
průkazu ZTP tzv. novodobá sanitka, která po dohodě odveze seniory k lékaři či na úřady. Pro
zájemce je tato služba výhodná, ovšem v případě zřízení této služby pro naše občany, musela
by se obec podílet velkou části na pokrytí nákladů za službu. I přesto žádáme občany, zda by
měli o tuto službu zájem a v jakém rozsahu, ať sdělí jakýmkoliv způsobem na obecní úřad.
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Střípky ze školy a školky

Prázdniny jsou za námi a už nám začal nový školní rok. Žáci si odpočinuli a i s prvňáčky
zasedli 3. září do lavic. Letos nastoupilo do školy 6 prvňáčků, a tak stoupl počet školáků na
32. Školku navštěvuje 25 žáků, z toho je 9 předškoláků.
Během prázdnin jsme zrekonstruovali školní družinu. Vyměnili osvětlení, elektrické vedení,
podlahu a vybavili ji novým nábytkem.
Školčátka budou na podzim co nejvíce využívat pěkného počasí k pobytu a hrám venku.
Školáci si začnou pomalu zvykat na školní povinnosti.
Čekají nás tradiční akce. V říjnu se sejdeme za školou na Drakiádě a pečení brambor,
v listopadu si zastrašíme na Halloweenu.
V říjnu přijede divadélko Letadlo s cestovatelskou pohádkou Výprava za ledním medvědem.
Starší děti ze školky pojedou do Bílovce, kde navštíví knihovnu a muzeum.
Naše škola se zapojila do OP VVV Šablony II, vyhlášenou MŠMT. Velká část dotace je
zaměřena na vzdělávání pedagogů, z toho důvodu bude 17. 9. 2018 ředitelské volno. Další
semináře se uskuteční o prázdninách.

Přejeme školákům úspěšný vstup do nového školního roku, hodně radosti a dobré nálady,
dětem ve školce spoustu kamarádů a veselých her a rodičům pokoj a pevné nervy.

Mgr. Michaela Zezulová a Dana Reková

Mgr. Michaela Zezulová
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A je to za námi 
Tak dalších dlouhých deset let budeme čekat na další oslavy?! Nebudeme, hasiči
k Vám jezdí už 130 let a budou i nadále .
Ale malé ohlédnutí za hasičskými dny. Pokud mohu hodnotit, tak taktické cvičení, do kterého
byly zapojeny okolní hasičské sbory se povedlo, i když v reálu a „naostro“ by se vše dělalo
trošku jinak. Celkově byl ale daný záměr splněn a prokázali jsme možnost spolupráce a
sehranosti. Také jsme ukázali občanům, že prostředky vložené do jednotek jsou využívány
účelně a hospodárně.
Další týden, pátek - focení sboru a slavnostní valná hromada. Focení se vydařilo a také počasí
vydrželo. Sešlo se nás kolem 80 členů. Fotografie se podařily, bude alespoň co uchovat
dalším generacím a hlavně zavzpomínat a po čase poznávat kdo je kdo. Určitě také najdeme
nějakou vhodnou formu, jak zájemcům o tyto fotografie doručit.
Slavnostní valná hromada byla opravdu slavnostní, uvolněná a pohodová. Výstižná
videoprojekce s představením a shrnutím práce sboru ukázala, že jsme za poslední období
nezaháleli a mnohým některé obrázky či videa vyvolaly úsměv na rtech, ale i málem slzičky
nostalgie a vzpomínek. Byly předány vyznamenání a stužky za věrnost členům sboru, kteří
byli nebo i nadále jsou aktivními. Určitě stojí za zmínku stužka za 60 let členství pro pana
Drahomíra Staňka. Dále náš sbor obdržel čestné uznání Sdružení hasičů Čech, Moravy a
Slezska a obec Slatina věnoval sboru čestnou stuhu k praporu. Zdravice hostů potěšily a
připomněly poslání nás hasičů.
Sobota – hlídání počasí, pohledy k obloze a zjišťování „jak bude??“. Ale přípravy běžely
naplno. Ve 14.00 hodin jsme přivítali naše hosty z okolních sborů a pak pod taktovkou
moderátora ing. Aleše Juchelky šlo vše jako na drátku. Občasné kapky deště nikomu nevadily
a nikoho neodradily. Program ukrájel ze svého koláče a postupně vystoupily mažoretky,
mohli jsme vidět záchranu osob z výšky, jak si poradit s hořícím olejem v domácnosti,
záchranu osoby z havarovaného osobního vozidla a také ukázku členů sboru dobrovolných
hasičů z Lubojat, jak se dříve hasily požáry. Vše samozřejmě v dobových oblecích a
s původní hasičskou stříkačkou. Všechny hosty pak jistě nadchla ukázka dovednosti našich
mladých hasičů a hlavně benjamínků. Další vystoupení baviče Zdeňka Izera naladilo všechny
přítomné a poté skupina Kabáti revival tomu dala ten správný nádech a nenechala nikoho
v klidu. Bohužel jen závěrečný ohňostroj se nemohl uskutečnit z důvodu zákazu vydaného
krajským úřadem a ten jsme jako hasiči nemohli porušit.

Co závěrem?? Poděkování všem!!!!! Organizátorům, sponzorům, vystupujícím….a hlavně
Vám občanům, našim hostům, že jste přišli a podpořili naši snahu propagaci hasičů a společné
pobavení nás všech.
Výbor SDH Slatina
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