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Vážení spoluobčané,
Vážení spoluobčané.
Vánoce jsou tady, nejkrásnější a nejočekávanější svátky v roce. Navíc děti čekají
na prázdniny, možná i sáňkování a bruslení.
Snad se jim něco z toho vyplní, ale určitě
to, že najdou pod stromečkem hodně dárků,
o kterých snily po celý rok. Všechny nás
také ještě čeká adventní setkání, vánoční
koncert dechové hudby, či zasedání nového
zastupitelstva.
Všem bych chtěl poděkovat za účast ve
volbách, na obcích to vždy byla a snad ještě
je taková malá „událost“ a nepsaná povinnost. Nové zastupitelstvo bylo ustaveno a už
začalo samozřejmě i pracovat. Budou vytýčeny hlavní úkoly a směry, které bychom
chtěli splnit, ale je to spíše takový obsáhlý
rámec úkolů, který je možno změnit a upravit. Máme rovněž připravený ke schválení
rozpočet obce na rok 2019, ale i další úkoly,
které už nyní pomalu plníme. Již se podařilo vymalovat a hlavně uklidit společenskou
místnost na Novém Světě, kde byly provedeny menší úpravy, dále nový betonový
plot za restaurací na Novém Světě, pejskaře
a nejen je jistě potěší nový povrch účelové
komunikace do „Lazů“. Před dokončením
je rozhledna Slatina, jen zemní úpravy musí
počkat do jara.
Rovněž proběhlo informativní měření rychlosti při vjezdu a i výjezdu z obce
směrem Výškovice. Výsledný graf je na
dalších stránkách našeho zpravodaje a čísla jsou obdivuhodná – bohužel v tom negativním slova smyslu. Proto bude v této
části umístěn radar na měření rychlosti a po
čase přemístěn na spodní konec obce, kde je
dle mého názoru situace obdobná. I když
máme v obci chodníky, které někteří chodci přehlížejí, je třeba dbát na bezpečnost.
V souvislosti s příchodem zimního období
a snad i sněhu, žádám všechny řidiče, aby
neparkovali na komunikacích a tím nestěžovali případnou zimní údržbu a rovněž ti
majitelé zahrad, kterým výrazně přesahují
větve stromů do místních komunikací, aby
provedli ořez těchto větví, zde opět máme
problémy se zimní údržbou (rozbitá zrcátka
od traktoru apod.).
Krátce musím ještě vzpomenout významné výročí 100 let od vzniku Československa,
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kdy i my jsme si připomněli tento významný den položením kytičky u Lípy svobody.
Jako každoročně ke konci roku bude do
každé domácnosti doručen kalendář Slatiny
na rok 2019. Snad se bude líbit a hlavně vás
bude provázet celým dalším rokem.
Vážení spoluobčané, ke sklonku roku
2018 mi dovolte všem popřát klidné a veselé Vánoce, chvilku odpočinku a zapomenutí
na z medií vnucovaný předvánoční shon,
rozvážný vstup do nového roku a v tom roce
2019 zdraví, rodinnou pohodu a řídit se heslem „s úsměvem jde všechno lépe“ .
Na společná setkání se těší
Luděk MÍČEK – starosta obce
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POZVÁNKA

na 1. zasedání Zastupitelstva obce Slatina, které se uskuteční ve středu 19.prosince 2018
v 18.00 hodin v sále KD ve Slatině.
Program:
1. Zahájení a volba komisí
2. Rozpočet obce na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu
3. Stanovení ceny pro občany za odpad
4. Schválení zásahové jednotky
5. Smlouva o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní
obslužnosti Moravskoslezskému kraji
6. Plán akcí obce na roky 2018 – 2022
7. Různé
8. Usnesení a závěr
Luděk Míček
starosta obce Slatina

společenská kronika
Jubilanti v IV. čtvrtletí 2018
HONUS Miloslav
CHALOUPKA Antonín
Gratulujeme Všem k životnímu jubileu a do dalších let přejeme hlavně hodně zdraví.
Již brzy se těšíme na společné setkání.
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Připravované akce:
15.12.2018				
19.12.2018				
26.12.2018				
5.1.2019				
12.1.2019				
26.1.2019				
23.2.2019				
9.3.2019				

Adventní setkání
1. zasedání Zastupitelstva obce Slatina
Vánoční koncert Dechové hudby Slatina
Novoroční turnaj v líném tenise
Výroční valná hromada hasičů
Hasičský ples
Obecní ples
Dětský maškarní ples

Plán akcí obce na roky 2018 – 2022
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Podpora kulturních, společenských a sportovních akcí
Obnova účelových komunikací (směr Ohrada – rybník, Tísek – Karlovice)
Studie rozšíření tělocvičny ve Slatině
Výsadba nových stromů a keřů v obci, obnova alejí a zřízení nových
Obnova budovy u základní školy
Zklidnění dopravy přes obec – měření rychlosti
Opravy místních komunikací
Obměna komunální techniky
Zprovoznění kina
Rozšíření kolumbária na hřbitově
Sousedské a mezilidské vztahy.

Složení a funkce nového
zastupitelstva na roky
2019 – 2022
Luděk Míček		
Jiří Binar		
Bc. Blanka Bartošová
Bronislava Satková
Jolana Stillnerová
ing. Michal Richter
ing. Lukáš Popp		
Jiří Vidlák		
Eva Lihotzká		

starosta
místostarosta
kontrolní výbor
finanční výbor
kulturní výbor
školský výbor
člen přestupkové komise
člen přestupkové komise
výbor životního prostředí

Informace, upozornění:
Odvoz domovního odpadu v I. čtvrtletí 2019 (leden - březen)
Odvoz domovního odpadu bude vždy každou středu v týdnu.
Dále důrazně žádáme ty občany, kteří
i po písemných výzvách neuhradili poplatek za domovní odpad či psa, ať tak učiní
do 20.12.2018. Výše poplatku činí 500,-Kč
na osobu a 200,-Kč za psa. Možno uhradit
přímo na obecním úřadě nebo na č. účtu 86-

6271240257/0100, VS č. domu.
Dále opětovně žádáme občany, aby se
„zamysleli“ při třídění svého odpadu. Dle
naší přesné evidence množství svezených
popelnicových nádob za jednotlivé rodinné
domy, je zarážející kolik odpadu někdo vyprodukuje. Máme rekordmany, kteří netřídí
ani plasty, ani zelený odpad či papír. Rovněž se nevyužívá sběrné místo za kulturním

domem, ale jednoduše se to „uloží“ vedle
popelnice na tříděný odpad – však ona to
obec uklidí, vždyť přece za to platím. Samozřejmě že to bohužel uklízíme, protože nám
není lhostejný vzhled obce. Jen perličku –
na popelnici na kovový odpad někdo odložil v košíku asi 8 kg cukru krystalu, ale než
jsme ho stačili správně uklidit, využil toho
jiný občan a cukr si vzal !!!!

Školní zprávičky aneb jak šel čas…
Tak jsme se nějak pozvolna přehoupli od
prvního školního dne do adventního času…a že to bylo pěkné a činorodé období 
Díky nádhernému a nezvykle teplému
podzimu využívaly děti ze školky i družiny možnosti pobývat na školní zahradě až
do listopadu. Nová školčátka si s pomocí
paní učitelek a „tety“ Šárky pomalu zvykla být nějakou dobu bez maminky a tatínka.
A prvňáčci se celkem rychle a bez problémů
adaptovali na nový školní režim. Starší děti
si zopakovaly a navázaly na učební látku
předešlých ročníků.
V tomto školním roce je ve školce zapsá-

no 25 dětí a ve škole se vzdělává 32 žáků
(z toho dvě děti z Výškovic a jedno z Bílovce).
V kolektivu dospělých, kteří se starají
a pečují o dětskou slatinskou generaci, nastala malá změna – vedoucí školní jídelny
paní Zdeňka Lazecká odešla zaslouženě do
důchodu a my jí ještě jednou děkujeme za
její záslužnou a dobrou práci. Na její místo byla přijata paní Eva Bartošová, která se
také úspěšně zapracovala a stmelila se školním kolektivem. Nadále u nás zastává pozici
asistenta pedagoga paní Martina Hrabovská
z Bílovce, která je skvělou pomocnicí žá-

kům i pedagogům. Ve velké míře pozvedla
kreativní činnost školní družiny, za což jí
patří velký dík .
Hned zpočátku školního roku byla dokončena celková renovace prostor školní družiny a zase se zvedla estetičnost a praktičnost
celé školy. Děkujeme tímto všem, kteří se
zasloužili o zpříjemnění prostředí školy
– obci jako zřizovateli, paní ředitelce za
zprostředkování, správním zaměstnancům
za výraznou pomoc při realizaci a mamince
- sponzorce, která přispěla na koupi nového
koberce do družinky a Lega do MŠ.
Od začátku školního roku bylo v naší
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škole rušno . V září proběhla Drakiáda
s pečením brambor, herním zápolením na
školní zahradě a kreativní dílničkou ve školní jídelně.
V říjnu se všechny děti pobavily zábavným a poučným představením divadla Letatadlo „Putování za ledním medvědem“.
Krásný podzim i výuku zpestřil sběr jablek
školčátek a exkurze mladších žáků do místní moštárny (dík panu Františku Stanovskému – čerstvý moštík chutnal ). Ve školní
družině byly školní a předškolní děti nadšeny z vystoupení kouzelníka.
100. výročí vzniku samostatné ČSR si
mimo jiné slatinské děti připomněly ve výuce a také u Lípy svobody.
Měsíc říjen zakončilo veselé rejdění a tvoření…dopolední školní Halloween starších
dětí v maskách v rámci výuky angličtiny
a odpolední kreativní dlabání dýní (rodiče
se tentokrát předvedi!), soutěže, hry u kulturního domu a večerní průvod s lampiony.
Pochutnávali jsme si také na dobrotách od
rodičů a zahřívali se výborným čajem a punčem .
No a co listopad? Neopominuli jsme ani
naše tradice…svátek Všech svatých a „Dušičky“. Procházka místním hřbitovem,
vzpomínka na naše zesnulé, zapálení svíček
a připomínka smrtelnosti nás všech, důležitost opatrnosti a bezpečnosti a pomoci druhým…
V tomto školním roce si mohly děti vybrat
ze čtyř kroužků: sportovní – gymnastický

pod vedením Lenky Malčíkové, rukodělný
kroužek Jolany Stillnerové, kroužek deskových her Martiny Hrabovské a florbalový
pod dohledem Martina Varechy.
Zpestřením listopadových dnů bylo odpoledne Deskových her pro rodiče s dětmi,
na kterém s námi spolupracoval pan Petr
Hodovský, velký fanda těchto aktivit. Děkujeme jemu i jeho manželce, kteří nám
umožnili si vyzkoušet spoustu zajímavých
a zábavných her z firmy MINDOK. Poutavé
hry zakoupíme v rámci projektu Šablony II
do školní družiny.
Slatinská škola se může pochlubit velkým
úspěchem našeho žáka
Maxmiliána
Šimka v pěvecké soutěži O zlatou notičku
města Bílovce. S panem učitelem Martinem
Varechou si připravili známou píseň Anděl
skupiny Mirai. Svým společným nádherným uměleckým vystoupením získali 1.
místo v kategorii „Dospělák“ a „mrňous“
a také cenu publika. Blahopřejeme! 😊
Paní učitelka Dana Míčková jako každoročně pilně nacvičuje s několika dětmi básničky k příležitosti vítání občánků a přání
jubilantům. Je to velice pěkné a milé zpříjemnění slavnostních chvil.
Poděkování patří ve velké míře všem
správním zaměstnankyním, Šárce Vidlákové, Ivoně Ocáskové, Monice Nábělkové
a Evě Bartošové, za ochotu a přípravu výborného občerstvení na všech školních i mimoškolních akcích.
Nejen děti, ale všichni pracovníci školy se
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přes celý rok dále vzdělávají. Paní učitelky
z MŠ sdílí a spolupracují s pedagogy jiných
školek. Učitelé ZŠ se zapojili do projektu
Inkluzivní škola Moravskoslezského kraje.
Celý kolektiv pracoval na výjezdním semináři na společné vizi školy. A čekají nás
další školení.
Nastávající období se bude i v naší škole
odvíjet v duchu vánoční atmosféry a příprav
na tyto nádherné svátky. Výzdoba školy,
tvoření, pečení a zdobení perníčků, malování hrníčků a výroba ozdob na vánoční stromeček a nacvičování školčátek na vánoční
besídku v mateřské škole (čtvrtek 13. 12.)
a školáků k Adventnímu setkání u kulturního domu (sobota 15. 12.). Tímto vás srdečně
zveme na všechny akce.
Před vánočními svátky si ještě zařádíme
v „Čertovské škole“, školáci pojedou do
Rožnova na Vánoce na dědině a všichni si
zajdeme do slatinského kina…
Jak vidno, aktivit ve škole je nemálo. Poděkování patří všem, kteří se nějakou měrou
podílejí na bezpečném a naplňujícím chodu
celé školy. Velice si ceníme dobré spolupráce s obcí, díky které se neustále daří renovovat a zpříjemňovat prostředí školy pro naše
žáky a děti. Nicméně je třeba připomenout,
že hlavní náplní školy je vzdělávání a výchova a to v úzké spolupráci s rodiči.
Přejeme všem nejen krásné svátky, ale pohodu, toleranci, vstřícnost, radost a zdraví
po celý další rok.
Za kolektiv přeje Mgr. Lenka Malčíková

SDH Slatina
Vážení občané, milí hasiči,
Hasiči s příchodem podzimu uzavřeli
soutěžní sezónu, symbolicky se tak stalo na
místním hřišti, kde mužská i ženská družstva již po třiadvacáté bojovala o putovní
pohár starosty obce Slatina. Vůbec poprvé
se na start postavily také místní ženy, jejichž tým začal vznikat v průběhu prázdnin.
Ženy se na soutěži umístily ve své kategorii druhé, slatinští muži nad 35 let v soutěži zvítězili. Svou celoroční ligu uzavřeli
v Bílovci šestým a osmým místem i mladí
hasiči a všechna naše družstva - včetně těch
nejmladších Benjamínků - se tak přesunula
k zimní přípravě do slatinské tělocvičny.
Nemálo se činila i zásahová jednotka. Kromě asistence při silničním závodě
a technické podpory při stavbě místní rozhledny zaměstnalo hasiče počasí. Spolu

s profesionálními kolegy z Bílovce tak v silném větru provizorně opravovali poškozenou střechu jednoho z rodinných domů ve
Slatině. Postupně také dochází k obměně
poškozených či vysloužilých zásahových
osobních ochranných prostředků, ať už jde
o obuv, třívrstvé oděvy, či rukavice. Probíhá
také pravidelná odborná příprava především
pro velitele a strojníky.
Tradičně jsme v obci posbírali železný šrot. Výtěžek z akce půjde na podporu
činnosti sboru, především v oblasti práce
s mládeží.
Významnou událost jsme organizovali
v sále kulturního domu na začátku listopadu. Proběhlo zde řádné jednání Shromáždění představitelů sborů OSH Nový Jičín.
Pozváni byli starostové Sborů dobrovolných
hasičů a okrsků, členové Výkonného výbo-

ru OSH a Okresní kontrolní a revizní rady,
samozřejmě také zasloužilí hasiči a hosté.
Všechny uvítalo naše slavnostní video, které vzniklo u příležitosti 130 let od založení slatinského sboru. Týlové a proviantní
zabezpečení měli na starosti členové SDH
Slatina, kteří si za zdárný průběh jistě zaslouží poděkování.
Všechny naše členy zveme na Výroční
valnou hromadu SDH Slatina, která se uskuteční v sobotu dne 12. ledna 2019 v 18.00
hodin v sále kulturního domu.
Na závěr nám dovolte popřát všem občanům klidné a spokojené vánoční svátky
a v novém roce zdraví a osobní pohodu a setkávání se s hasiči jen na kulturních a sportovních akcích.
Výbor SDH Slatina

Poděkování:
Děkuji p. Františku Stanovskému a p.
Josefu Pavlíkovi za ochotu a opět zprovoznit moštování a drcení ovoce v obci. Této
služby v tomto plodném roce využilo mno-

ho občanů naší obce i širokého okolí. Bylo
zmoštováno 6134 kg ovoce, tzn. že bylo
vyrobeno min. 3 100 litru moštu a podrceno
bylo 454 g ovoce. Na zařízení moštárny

vzhledem k jeho stáří, bude nutno udělat
větší opravy tak, aby příští rok bylo opět vše
připraveno.
Luděk Míček
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Jako každý rok, tak i letos se konala v obci
oslava svátku Halloween. Vše probíhalo v režii školy. Pedagogický sbor a zaměstnanci školy v čele s paní ředitelkou vše vzorně

připravili. Dlabání dýni, hry, občerstvení, vše
podmalováno strašidelnou hudbou navodilo tu
správnou atmosféru. Celé odpoledne pak završila procházka ztemnělou obcí. Chtěla bych

poděkovat zaměstnancům naši školy za krásně strávené pozdní odpoledne. Že se všem tato
akce líbila, o tom svědčí i naše velká účast.
Účastnice akce

Žádost o zpětnou informaci:
• Na základě dotazu a připomínky občana ve věci podomovního prodeje, žádám o sdělení, zda někdo z občanů má takový problém
a případně, zda ho obtěžuje taková činnost.
• Další žádosti o zpětnou informaci je, zda by někdo z majitelů rodinných domků mě zájem využití výzvy v 3. kole KOTLÍKOVÝCH
DOTACÍ. V Moravskoslezském kraji bude výzva vyhlášena v dubnu roku 2019, a to v případě, že ministerstvo životního prostředí svou
výzvu vydá na začátku příštího roku. Díky dotaci si budou moci občané pořídit kotle na biomasu splňující nejvyšší emisní třídu, tepelná
čerpadla a plynové kotle. Kotlíkové dotace nebude možné využít na nákup kotlů, které spalují uhlí. Novinkou pravděpodobně bude mož
nost využít bezúročných půjček.
Vaše podněty zasílejte na starosta@obecslatina.cz (ne prosím anonymně) a nebo osobně na OÚ.

Deskové hry
Rád bych na prvním místě poděkoval
vedení obce za poskytnutí prostor v tělocvičně pro Deskoherní klub. Nápad na založení klubu jsem nosil v hlavě dlouho. Je
to bezmála půl roku, co jsem svůj nápad na
založení klubu zrealizoval. Za dobu fungování klub navštívili jak děti předškolního
věku, tak děti školou povinné až po dospělé.

Školkové děti rády hrají různé postřehové
a paměťové hry. Starší kluci si oblíbili příběhovou, figurkovou hru Zombicide, kde
se snaží plnit nejrůznější úkoly ve fantasy
světě. Hrají se také hry ze světa zvířat, sci-fi i reálného prostředí, kde hráči měří své
síly v počítání a kombinování. Již několikrát
jsme se přesvědčili, že v těchto hrách mo-

hou děti porazit dospělé, i když se dospělí
snaží neprohrát. Na závěr bych vás chtěl
pozvat k návštěvě klubu, kde si společně
můžeme něco zahrát. Návštěva klubu není
nijak zpoplatněna. Každé pondělí od 16:00
v tělocvičně se na vás budu těšit nejen já.
Za deskoherní klub Ing. Petr Hodovský
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Děti se bavily na nadílce

Mikulášská nadílka – peklo

Pohled z rozhledny

Halloween
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