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Vážení spoluobčané,
dlouho očekávané jaro je tady, snad nejen podle kalendáře, ale i poslední teplejší
dny tomu plně nasvědčují. Když se ještě
poohlédnu trošku zpět, tak letošní zima se
vydařila a dala možnost nejen bruslit na požární nádrži, ale také rovněž sáňkovat a využívat jiné zimním radovánky. Zimní údržba
místních komunikací i části chodníku, dle
mého názoru, byla také vcelku bez problémů. Teď ještě uklidit množství posypového
materiálu, který po údržbě zůstal. Mnozí už
tak učinili, za což by jim chtěl poděkovat.
V závěru loňského roku jsme finišovali
s dodělávkou „Rozhledny Slatina“. Vše se
povedlo a zbývající drobné terénní úpravy
a mapy, které budou umístěny na rozhlednu,
se dodělávají. Už první slunný víkend ukázal,
že o tuto atrakci je velký zájem nejen občanů
ze Slatiny, ale i širokého okolí. Snad si všichni tohoto díla budou vážit a nebude nutno
častých oprav. Slavnostní otevření musíme
naplánovat a už teď všechny srdečně zvu.
Součásti zpravodaje je vystřihovánka, kterou
si můžete sami vystřihnout a sestavit.
Podali jsme několik žádosti o dotace, nejen
na práce v lese, ale rovněž na opravu místní
komunikace na Novém Světě a opravu budovy za naší školou, kde by měla vzniknout
polytechnická a environmentální dílna pro
naše děti. Ještě budeme podávat žádost na
obnovu rybníku pod Ohradou, který je v majetku obce a pečuje o něj Rybářský spolek
Slatina. Rovněž intenzivně hledáme prostor
pro venkovní fitness hřiště. Dále jsme si ne-

chali zpracovat studii na možnost rozšíření
naši staré dobré tělocvičny. Bohužel studie
ukázala neekonomičnost a vlastně i rozměrově nemožnost zrealizovat tento záměr. Takže, jedině postavit „někde“ novou halu !!! Je
samozřejmě připraveno nebo se připravují
i další akce, jako pergola na Novém Světě,
schody u pošty, dodělání studny u hřbitova,
další část kolumbária, výměna střechy budovy za tělocvičnou či další menší projekty.
Naše obec se opět zapojila do 3. výzvy
kotlíkových dotací, které budou vyhlášeny
Moravskoslezským krajem. Novinkou je,
že je možno v rámci této výzvy požádat
o bezúročnou půjčku až do výše 200 tisíc na
pořízení nového ekologického zdroje topení. Kdo z občanů projeví zájem o informaci
v této záležitosti nebo již je rozhodnut využít této výzvy, žádám ho o sdělení svého
záměru na obecní úřad.
Upřímně bych chtěl poděkovat a vyzdvihnout 80 bezpříspěvkových odběrů krve, kterého docílil pan David Zaoral z Nového Světa.
Vážení spoluobčané, již proběhly některé tradiční akce koncem a počátkem roku.
Všechny se dle mého názoru i Vašich ohlasů
vydařily, za což děkuji pořadatelům. Jak si
můžete přečíst na jiném místě zpravodaje,
čeká nás v dalším období mnoho zajímavých akcí a rovněž si Vás dovoluji pozvat na
již 2. zasedání nového Zastupitelstva obce
Slatina.
Na setkání se těší
Luděk MÍČEK – starosta obce
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POZVÁNKA
na 2. zasedání Zastupitelstva obce
Slatina, které se uskuteční ve středu
13. března 2019 v 18.00 hodin v sále
KD ve Slatině.
Program:
1. Zahájení a volba komisí
2. Plán rozvoje sportu 2019 – 2023
3. Kotlíkové dotace – 3. výzva
4. Různé
5. Diskuse
6. Usnesení a závěr
Luděk Míček
starosta obce Slatina

společenská kronika
Jubilanti v I. čtvrtletí 2019
DROBNÝ Jaroslav
GASIOREK Bronislav
GŘUNDĚLOVÁ Jarmila

JANÁSKOVÁ Jana
KLOS Mojmír
LINDOVSKÝ Miroslav

LINDOVSKÁ Ludmila
SMOLKA Jan

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:
Dětský maškarní ples
Sběr velkoobjemového odpadu
Stavění máje
Budíček DH
Fotbal svobodní – ženatí
Den matek

9.3.2019
30.3.2019
30.4.2019
1.5.2019
1.5.2019
12.5.2019

Rybářské závody pro mládež
Soutěž mladých hasičů
Volby do Evropského parlamentu
Kácení máje
Cesta pohádkovým lesem
Sběr železného šrotu

18.5.2019
19.5.2019
24. a 25.5.2019
25.5.2019
1.6.2019
bude upřesněno

Informace, upozornění:
Odvoz domovního odpadu ve II. čtvrtletí 2019
(duben - červen)
Odvoz domovního odpadu bude vždy ve středu v sudém 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.

Zajímavosti a poděkování
Chtěl bych upřímně poděkovat všem řidičům osobních vozidel, kteří nejen v zimních
měsících parkovali a nadále parkují na místních komunikacích a chodnících a tím podstatně stěžovali zimní údržbu. Navíc poté,

když se jim podařilo odjet z uvedeného místa, zůstaly po nich kupy sněhu a tím mohlo
dojít k dalším problémům a případným haváriím. Věřím, že nezapomenou a před další
zimou jim bude opět „zatěžko“ si buď upra-

vit své zahrady a vjezdy tak, aby tam mohli
parkovat anebo neotevřít vrata a odstavit své
vozidlo mimo místní komunikaci !!!!
Luděk Míček - starosta

Střípky ze školky a školy
Polovina školního roku se přehoupla a my
vstoupili do její druhé části.
Příroda se pomalu loučí se zimou, ptáci
už krásně zpívají a my čekáme jen na pestrou paletu barev, která rozzáří jarní přírodu.
I když se těšíme na jaro, ještě se ohlédneme,
co jsme prožili v zimě.
V lednu jsme navštívili místní kostel,
prohlédli jsme si jesličky, zazpívali koledy a pan farář nám povyprávěl, jak to bylo
s Ježíškem. Z Hradce Králové k nám přijelo
divadélko s pohádkou Poklad kapitána Baltazara. Všichni jsme prožívali dobrodružný
příběh s námořníky a piráty a nezapomněli
si s nimi zazpívat odvážné písně. V měsíci
únoru byla naplánována divadelní pohádka
O kováři, ale z důvodu onemocnění herců
z Nového Jičína bylo představení odloženo.
Ale i tak ve školičce děti nezahálely. Povídali jsme si o zimě, změnách v přírodě, co si
mají oblékat při zimních radovánkách, o po-

časí, zvířátkách v lese, ptáčcích a zimních
sportech, vyprávěli jsme si pohádky, připravovali dobroty – jablka v županu, ovocný
salát a jiné. A protože bylo venku krásně
bílo, užili jsme si sněhu do sytosti.
Ve škole se v lednu uzavíralo první pololetí a netrpělivě se čekalo na výpis z vysvědčení a pololetní prázdniny. Odměnou za
krásné vysvědčení bylo sáňkování a bobování u lesa. Žáci ze školní družiny navštívili
Dům dětí a mládeže v Bílovci a zasoutěžili
si v masopustním reji.
I v druhé polovině školního roku se mají
děti na co těšit. Už v březnu je čeká maškarní
ples na téma pirátská výprava za pokladem.
Začneme s plaveckým výcvikem, neopomeneme vynést Morenu a s písničkami, říkadly,
hrkačkami ji spálenou pošleme po vodě daleko od nás, aby se tady moc nezdržovala.
V rámci projektu MAP II ORP Bílovec
navštíví škola Svět techniky v Ostravě s pro-

gramem Zrcadlení a seznámí se s historickými dopravními prostředky. Pojedeme i do
planetária, kde zhlédneme pořad Se zvířátky
o vesmíru a Čokoládová planeta. V dubnu se
seznámíme s ohroženými druhy zvířat Poodří na Záchranné stanici v Bartošovicích.
Zápis do 1. třídy proběhne 25. dubna a 7.
května zapíšeme děti do mateřské školy.
V květnu si děti nezapomenou připravit hezký program pro maminky a babičky k jejich
svátku. Naši předškoláci se poprvé zúčastní
setkání všech předškoláků Bílovecka a navštíví Svět techniky s programem Putování
za medem. V rámci Dne Země připravujeme
praktickou ukázku, jak se má správně třídit
odpad. A v červnu se můžeme těšit na cestu
pohádkovým lesem.
Hurá do druhé poloviny školního roku!
Za MŠ a MŠ Dana Míčková
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Rok 2018 u hasičů
Sbor dobrovolných hasičů ve Slatině
zhodnotil svoji práci na výroční valné hromadě, kde byla hlavně vyzvednuta činnost
mladých hasičů a jejich zájem o hasiččinu.
Zdravice hostů poté ocenily práci našeho
sboru a zdárný průběh oslav. Rovněž byla
připomenuta činnost zásahové jednotky. Ze
zprávy velitele uvádíme.
Téměř čtyřicet zásahů si v uplynulém
roce připsala na konto slatinská jednotka
sboru dobrovolných hasičů. Pomáhat začali
hasiči hned od 1. ledna - krátce po půlnoci
zachránili z hořícího domu ve Staré Vsi jednoho člověka.
Ve většině případů se jednalo o technické
zásahy v obci, požární asistence u kulturních akcí, o pomoc zdravotnické záchranné službě, technickou podporu pro potřeby
obce a samozřejmě o činnosti spojené s přípravami a průběhem oslav 130 let od založení sboru.
Nechyběla odborná příprava ani výcvik –
kromě domácího taktického cvičení vyjeli
k dálkové dopravě vody například do Tísku
nebo k požáru skladu pohonných hmot společnosti Čepro do Sedlnice.
Hodně času tradičně spolkla péče nejen
o výbavu, ale také o techniku. Intenzivní
údržbu vyžaduje stárnoucí cisterna a ani
intenzivně používaný Mercedes se po třech
letech služby nevyhýbá drobným opravám
a přiměřené péči. Automobil je vybavený
úplně stejně jako velká cisterna – pokud
tedy hasiči nepotřebují větší množství vody,
je moderní vůz využíván u většiny zásahů.
Průběžně také probíhá obměna a obnova
vybavení. Převážně se jedná o osobní ochranné prostředky hasičů, které dostávají zabrat
a mají omezenou životnost. Obec tak zakoupila několik nových přileb, zásahový oděv, tři
páry zásahové obuvi a vyloženě „spotřební“
prostředky jako jsou trička a rukavice.
Jednotka má celkem 21 členů, pod vedením velitele v ní kromě hasičů pracuje šest
velitelů družstev a osm strojníků, nechybí
ani zdravotník, technici chemické a technické služby, technici ochrany obyvatelstva
a pilaři. Díky zařazení do kategorie JPO III
jsou hasiči krajským operačním střediskem
povoláváni nejen do Slatiny, ale rovněž do
okolních obcí.
Výbor sboru děkuje všem svým členům
za aktivní činnost a těší se na další společná
setkání
Výbor SDH Slatina
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Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou 2019
O prvním lednovém víkendu, v neděli
6.1.2019, proběhla ve Slatině Tříkrálová
sbírka. Už v tradičních obrysech, na základě
zkušeností z minulých let, se nám podařilo
sestavit 6 tříkrálových skupinek dětských
králů s doprovodem jednoho z rodičů. Zázemí na přípravu – oblečení do bílých tunik, doplněných korunkou a se začerněním
„ Černého vzadu„ nám poskytnul malý sál
kulturního domu, s dostatkem občerstvení
a vánočního cukroví, které připravily maminky koledníčků. Po vyřízení nezbytných
formalit s vyplněním průkazů a rozdělení
kolednických tras, jsme vyrazili do terénu.
Protože se jedná už o stabilní tým koledníků – dobrovolníků, nebylo třeba projednávat v detailech jednotlivé trasy. Koledování,
dle informací účastníků, proběhlo v hezké
povánoční atmosféře, s vyžádáním tradičního „ K+M+B 2019 „ zápisu křídou na zárubeň dveří. Kolem třetí se všechny skupinky

postupně sešly v malém sále KD, ohřáli se
horkým čajem a vyměnili společné zážitky
malých koledníků .
Předání vybraného obnosu paní Pomikálkové z Charity Studénka proběhlo o týden
později. Díky štědrosti Slatiňáků se podařilo vybrat celkovou částku 17 728 Kč,. Stejně jako vloni jsme zůstali těsně pod 18 tis.
Kč. Velké poděkování náleží všem štědrým
dárcům a také naším dětem – koledníkům
: Rendovi, Matějovi, Erikovi, Johance, Dominice, Víťovi, Honzíkovi, Ester, Rendovi,
Pavlínce, Adámkovi a Markétce.
Celkem se v ostravsko-opavské diecézi
vybralo 18,6 mil. Kč, do terénu vyrazilo
celkem 3 000 dobrovolníků, tj. celkem na
10 000 „ Králů „. Získané prostředky podpoří celkem 75 projektů v oblasti poskytování zdravotně – sociálních služeb.
Za koledníky ing. Jiří Lubojacký
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Fotogalerie obce

Vzpomínak na adventní setkání

Vzpomínka na plesy

Setkání s jubilanty

Bruslení na nádrži

Rozhledna Slatina

Vítejte ve Slatině
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