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Vážení spoluobčané,
tak zima už je za námi, a že se těch několik
mrazivých dnů opravdu povedlo, asi všichni
ještě dnes dobře pamatují, když zima zalezla hluboko pod kůži. Snad některým udělala
zima radost v podobě ledové plochy, běžek
a jen lyžařský areál neměl dost sněhu a mrazu. Zimní údržba se většinou „povedla“,
ale mnoho řidičů opět parkovalo svá vozidla tam, kde nemělo a to pro všechny platí
i v době letní, již tolikrát jsme na toto upozorňovali, žádali a i prosili, vše zbytečné.
S přicházejícím jarem se nabízí i zahájení
akcí jak stavebních, tak kulturních a společenských. Už máme ale za sebou plesy
a v další části zpravodaje se potom budete
moci seznámit se všemi akcemi, které nás
do konce června čekají. V současné době
se zpracovává potřebná dokumentace k revitalizaci obecního rybníku pod Slatinou,
dále jsou vyměněna okna v klubovně na
Novém Světě, kterou v současné době využívají místní také na kulečník. Před dokončením je celková rekonstrukce sociálního
zařízení v naší tělocvičně. Díky dotacím
je nová a modernější. Pro ty udivené, kteří
si se ptali, proč se opravuje v zimě, kdy je
v tělocvičně sezona, tak jen sděluji, že najít
normální řemeslníky je přes léto nemožné,
proto jsme využili zimních měsíců. A co
naše kino?? No spíše zmodernizování sálu
kulturního domu vybavením dataprojektoru
a plátna včetně ozvučení. Toto je při psaní

těchto řádků před dokončením, bude sloužit
složkám, škole, ale i občanům po dohodě.
Zda se bude promítat kino, to záleží hlavně
na ochotě někoho, kdo se toho ujme.
Rozhledna Slatina . Začíná se konečně
zdárně rozjíždět vlastní realizace. Obdrželi
jsme dotaci v rámci Přeshraniční spolupráce
INTERREG , probíhá výběrové řízena na
zhotovitele a věřím, že ji na podzim společně otevřeme. Jak jistě víte, bude stát nad
Slatinou na „Okrouhlíku“ a bude veřejně
přístupná pro všechny.
Ze společenských akci se uskutečnily dva
plesy, dle mého názoru vydařené, i když
bohužel obecní nemohu až tak hodnotit. Na
další tradiční akce se již určitě těšíte společně se mnou. Pro všechny je něco připraveno… cesta pohádkovým lesem, kácení
máje, fotbal, soutěž hasičů, Den matek…..
. Ještě nás čeká více akcí, které určitě uspokojí skoro všechny občany.
Blíží se Den učitelů, proto bych chtělo
poděkovat celému pedagogickému i nepedagogickému sboru za jejich práci při výchově naší mladé generace.
Na závěr děkuji již dnes všem, kteří si
uklidili před svými domky po zimním období a samozřejmě všechny zvu na 16. zasedání ZO Slatiny.
Na setkání se těší
Luděk MÍČEK – starosta obce

Připravované akce:
Dětský maškarní ples – 25. 3. 2018
Sběr velkoobjemového odpadu – 14. 4. 2018
Sběr železného šrotu – bude upřesněno
Stavění máje – 30. 4. 2018
Fotbalové utkání svobodní – ženatí – 1. 5. 2018
Den matek – 12. 5. 2018
Cesta pohádkovým lesem – 19. 5. 2018
Kácení máje – 26. 5. 2018
Soutěž mladých hasičů - 16. 6. 2018
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POZVÁNKA
na 16. zasedání Zastupitelstva obce Slatina,
které se uskuteční v úterý dne 20.3.2018
v 18.00 hodin v sále KD ve Slatině.
Program:
1. Zahájení a volba komisí
2. Dotace na projekt „Kotlíkové dotace“
3. Pronájem pozemku p.č. 2270/4
a 2270/3
4. Prodej pozemku p.č. 1207/16
5. Různé
6. Diskuse
7. Usnesení a závěr
Luděk Míček, starosta obce Slatina

společenská
kronika
Jubilanti
v I. čtvrtletí 2018
ŘEHÁČEK Hugo
RICHTÁR Jiří
RICHTÁR Jindřich
VAŇKOVÁ Jiřina
ŠINDLEROVÁ Eva
HURÁKOVÁ Květuše
Gratulujeme Všem k životnímu jubileu a do dalších let přejeme hlavně
hodně zdraví. Již brzy se těšíme na
společné setkání.
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Informace, upozornění:
Odvoz domovního odpadu v II. čtvrtletí 2018 (duben - červen)
Odvoz domovního odpadu bude vždy každou sudou středu v měsíci.
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.
Byla provedena náhodná kontrola obsahu popelnicových nádob se zjištěním, že některým občanům je třídění odpadů ne-

známý pojem!!! Co s tím? Navíc je zřejmé, že více jak 30 %
odpadu tvoří bioodpad, proč nejsou využity kompostéry?
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.

Střípky ze školy a školky
Školní rok přeskočil do své druhé půle
a ve škole se těšíme na jaro, plavecký výcvik, výlety, projekty a kulturní programy.
A co jsme prožili do teď?
Před Vánoci jsme navštívili mobilní
hospic Strom života v Novém Jičíně. Děti
si hrály se Strašidýlky z Poodří, které žijí
ve zdejším sklepení. Následovala beseda
o hospicové péči s psychoterapeutkami.
Vánoční program pokračoval v muzeu
povídáním o vánočních zvycích a tvorbou
betlémů a ozdob. Velkým zážitkem bylo
cestování několika vlaky různé rychlosti .
Před pololetními prázdninami jsme vyzkoušeli zdatnost našich žáků a vyrazili
jsme do terénu v okolí Slatiny směr Ohrada.
Pro některé bylo zdolání několika kilometrů
rovno vysokohorské turistice .
Aby nezahálel také duch kulturní, navštívily děti z MŠ a žáci 1. a 2. ročníku pohádku „Pane, budeme si hrát“ v Bílovci. A před
jarními prázdninami všichni zhlédli hudební představení o Bedřichu Smetanovi.
I my jsme se zapojili do olympijského

klání. Připomněli jsme si zásady fair play při
soutěžení ve sjezdu na bobech a saních a biatlonu, který proběhl ve spolupráci s hasiči.
Jakub Kozák rychle nabíjel vzduchovku,
aby soutěžící měli co nejlepší časy. Nejlépe
střílel a běžel Michal Ocásek, který se umístil na krásném prvním místě, hned za ním
byl Marek Hodan a třetí Vojtěch Lindovský.
Mezi prvňáčky zvítězil Matyáš Míček, pak
následovala Lenka Nohlová a o třetí místo
se dělí Pavla Stanovská a Martin Lindovský.
Sjezd na saních: 1. Martin Varecha, 2. Sofie
Bartošová a 3. Lucie Jedličková. Sjezd na
bobech: 1. Marek Hodan, 2. Nicol Galambová, 3. Eliška Stillnerová. Děti ze školky
nás mocně povzbuzovaly a vyzkoušely si
sjezdy na saních a bobech. Ve školce děti
tvořily alba sportovců a vyzdobily si školku
vlajkami.
Březen měsíc knihy jsme začali soutěžemi. Žáci čtvrtého ročníku napsali povídky do literární soutěže Bílovecké záhady.
Čeká nás recitační soutěž, návštěva knihovny, čtenářské dílny a projektové vyučování

v rámci čtenářské gramotnosti. Starší žáci
chodí před spaním předčítat pohádky dětem
do školky. Školčátka navštívila prvňáky ve
škole a společně si zahráli na spisovatele
a ilustrátory. Vymýšleli příběh podle obrázků, rýmovali, hledali nápadité slovní obraty.
Nakonec si společnými silami vyrobili leporela s pohádkou „O kohoutkovi a slepičce“.
Školkové děti začnou od března plavat
v Modré laguně v Bílovci a školáci budou
v dubnu jezdit na plavecký výcvik do Nového Jičína. Čeká nás také návštěva muzea
v Bílovci, kulturní představení „Průzkumníkem v Austrálii“, navštívíme Svět techniky
s výukovým programem.
25. 3. v 14.00 začne v kulturním domě
dětský maškarní ples. Všechny srdečně
zdravíme a těšíme se na hojnou účast.
Zápis do mateřské školy proběhne dne 3. května 2018 a zápis do školy
25. dubna 2018.
Danuše Reková, Lenka Malčíková
a Michaela Zezulová

Ze života hasičů
Na Výroční valné hromadě SDH Slatina
jsme se setkali druhou sobotu v lednu. Za
účasti hostů z okolních sborů byla zhodnocena celoroční práce, kdy starosta hasičů
připomněl stav členské základny, který byl
103 všech členů, dále pak seznámil přítomné s činnosti sboru v jednotlivých měsících,
seznámil s plánem práce na letošní rok. Dalším důležitým bodem bylo navýšení členských příspěvků a byla podána krátká informace o oslavách založení sboru.
Rovněž bohatá byla zpráva o činnosti
mladých hasičů, kterých je v současné době

25 (benjamínci, mladší žáci a starší žáci).
Na svých soutěžích se postupně zlepšují
a věříme, že brzy přijdou ty největší úspěchy. Poděkování patří všem vedoucím za
trpělivost a rodičům za podporu, že umožní
svým dětem „se hýbat“.
Velitel jednotky poté seznámil všechny
s bohatou činností, která obsahovala nejen
školení, údržba techniky či pomoc na akcích, ale rovněž s 35 zásahy naší jednotky
v širokém okolí a samozřejmě v místě. Poděkování patří všem 21 členům zásahové
jednotky.

Starosta sboru spolu se svým zástupcem
poté předali stužky za věrnost a rovněž vyznamenání aktivním členům.
Vážení hasiči, milí občané, dovolte
nám, abychom již dnes Vás všechny pozvali
na oslavy 130. let od založení našeho sboru. Hlavní den oslav se uskuteční v sobotu
25. srpna 2018. S programem a dalšími akcemi v rámci oslav budete včas seznámení.

Výbor SDH Slatina
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„My Tři králové jdeme k vám...“ –
- zpívali koledníci v neděli 17.ledna 2018
odpoledne ve Slatině.
Upřímné poděkování patří všem, kdo otevřeli koledníkům dveře svých domů.
Vložením peněz do pokladniček Charity České republiky projevili občané Slatiny
soucit s nemocnými, osamělými či umírajícími lidmi.
Výsledek letošní Tříkrálové sbírky ve
Slatině je 17.965 Kč. Tato částka činí téměř
o 3.500 Kč více než výsledek sbírky v loňském roce.
65% vybraných peněz zůstává v našem
regionu, 35% pak putuje na společné celorepublikové humanitární akce jako pomoc při
likvidaci přírodních katastrof atd. U nás v působnosti charity Studénka jsou peníze využity na nákupy, opravy a půjčování zdravotních
pomůcek, na pečovatelské služby, provozy
hospiců a mobilních hospiců a na volnočasové aktivity dětí. V obci, kde se konala Tříkrálová sbírka, mohou rodiče požádat o příspěvek 500,-Kč na dítě na dětský tábor, lyžařský
výcvik nebo různé kroužky. Formulář žádosti
o tento příspěvek je k dispozici na stránkách
www.studenka.charita.cz.

Poděkování, pochvala a obdiv patří všem
ochotným koledníkům, kteří v nepříjemném
počasí statečně obešli celou vesnici.
Ještě jednou děkuji všem, kdo se o velmi
dobrý výsledek letošní Tříkrálové sbírky

jakkoli zasloužili. Věřím, že se příští rok při
této dobročinné práci znovu sejdeme.
Magdalena Cibulková

Myslete na bezpečí - autonomní hlásiče požáru
V celé České republice dochází každoročně při požárech k nemalým ztrátám na životech, zdraví a majetku. Při požáru vzniklá
nebezpečný kouř, který je toxický (většina
vybavení domácností je vyrobena z hořlavých plastických hmot např. čalouněný nábytek, bytový textil apod.) a většina úmrtí
při požárech je způsobena kouřem – dvě až

tři vdechnutí mohou způsobit ztrátu vědomí
i smrt.
Jednou z cest jak výrazně zkrátit dobu
zjištění požáru a tím zvýšit šanci na záchranu je vybavení bytů a rodinných domů
autonomními hlásiči požáru. Jedná se o jednoduché zřízení pro rychlé zjištění vznikajícího požáru. Krabička o průměru cca
12 cm s detektorem požáru, s vizuální a akustickou sirénou je spolehlivým ochráncem životů. Zařízení
je jak jednoduché na montáž, tak
i nenáročné na provoz. Má nenápadný vzhled a na trhu je široký
výběr různých typů s dostupnou
pořizovací cenou.
Je vhodné hlásič umístit minimálně na schodišti resp. v předsíni. Ideální variantou je však rozmístění do
všech místností. Nevhodnými místy
jsou prašné prostory, velmi vlhké
prostory (koupelny) nebo v blízkosti
ventilátorů a zdrojů tepla a ve vrcholech půdních prostorů střech. Správná instalace hlásiče je pod stropem
uprostřed hlídané místnosti. Maximální hlídaná plocha jedním hlásičem požáru je 60 m2 a vzdálenost

mezi podlahou a hlásičem požáru maximálně 6 m. Správnou údržbu hlásiče vždy uvádí
v návodu jeho výrobce.
Dne 1. 7. 2008 nabyla účinnosti vyhláška
č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách
požární ochrany staveb ve znění pozdějších
předpisů, ve které je poprvé zakotvena povinnost vybavit určené objekty zařízením
autonomní detekce a signalizace a to jak
rodinné tak i bytové domy.
Riziko vzniku požáru se nedá nikdy vyloučit, a proto je dobré si uvědomit, že je
lepší, když vás budí hlásič nežli hasič!
Řadu dalších informací naleznete na
webových stránkách Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje
www.hzsmsk.cz.
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Dění v obci dnes

Opravený interiér kapličky Sv. Isidora

První soutěž mladých hasičů ve Fulneku

Výjezd hasičů v prvních minutách nového roku

Turnaj v líném tenise
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