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Vážení spoluobčané,
čas prázdnin končí a škola nás volá, cituji
nadpis z příspěvku naší školy. Letošní léto se
vydařilo a už mně to připadá, že i děti se koupají v naší nádrži spíše z povinnosti nebo ze
zvyku. Letos jsme nádrž vyčistili dříve a opět
byla v tropických dnech, které panovaly,
plně využita nejenom našimi občany. Když
už jsme u zábavy a pohybu, všem občanům
byla nabídnuta spousta zábavy i možnosti
aktivního odpočinku. Cesta pohádkovým lesem, Country pohoda, JZM, pivní slavnosti,
cyklo závody, koncert Dechové hudby, letní
kino … atd.. Věřím, že každý si mohl vybrat.
Občas se bohužel stane, že místní kritizuje,
ale přespolní chválí . Například opakovaně
vysypaný štěrk na silnici při cyklo závodech
nutí k zamýšlení o zdravém rozumu. Děkuji všem organizátorům a také návštěvníkům
uvedených akcí.
Bohužel jsem se setkal s názorem, že občan
nevěděl, že se nějaká akce koná, jinak by určitě přišli. No, využíváme všechny druhy možností zveřejnění, vždyť i ve Zpravodaji jsou
termíny uvedeny, nebo i ten nikdo nečte? Tak
proč ho vydáváme??? Opět nabízím možnost
zasílání všech podstatných událostí e-mailovou poštou, stačí jen o to požádat.
Stavební akce probíhají průběžně, jsou
hotovy schody u pošty, jen urgence zábradlí
od občanů byly zbytečné, bylo s ním počítáno, bohužel se muselo počkat až do konečné
podoby schodiště, a pak zábradlí vyrobit na
míru. Probíhá výstavba workoutového hřiště

v prostoru za tenisovým kurtem. Celkem dobře postupují stavební úpravy polytechnické
a environmentální dílny za základní školou.
Budova již potřebovala nutnou opravu, proto
jsme využili i možnost dalšího smysluplného
využití a opravili jsme střechu, vyměnili krytinu, nové sanační omítky, rozvody elektřiny
i vody, vyměnili dveře i okna a také jsme
změnili uspořádání vnitřních prostor. Bude
upraveno zázemí pro děti, které pobývají na
zahradě, sklad a hlavně nová dílna, která má
naučit naše děti rozpoznat vrut od hřebíku, ale
také umět zacházet se základním ručním dílenským nářadím. Snad jen hledáme vhodného „učitele“, který by své zkušenosti a znalosti
předal nové generaci. Přihlaste se !!!
Odpady… stálé téma a stále aktuální. Co
občas nacházíme v popelnicích, kontejnerech nebo ve vaně u hřbitova, to i mně vstávají vlasy hrůzou a to jich mám málo. Proto
se pracuje na přípravě kamerového systému,
který by monitoroval tyto prostory.
Za zmínku také stojí a část občanů by to
mohlo zajímat, že na základě žádosti původního nájemce, došlo k výměně nájemců restaurace ve Slatině. Smlouva byla ukončena
v srpnu a již je podepsána smlouva s novým
nájemcem. Věřím, že se mu lépe povede navázat kontakt mezi ním a hosty a naopak.
Zajímavostí je nález většího počtu mincí
a jiných předmětů na části zámecké zahrady. Jsou to mince (z 36 kusů 26 z bývalého
režimu), z nichž asi nejzajímavější stříbrná
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POZVÁNKA
na 4. zasedání Zastupitelstva obce
Slatina, které se uskuteční v pondělí
9. září 2019 v 18.00 hodin v sále KD
ve Slatině.
Program:
1. Zahájení a volba komisí
2. Kotlíkové dotace – smlouva s MSK
3. Různé
4. Diskuse
5. Usnesení a závěr
Luděk Míček
starosta obce Slatina

společenská kronika
Jubilanti v III. čtvrtletí 2019
RAŠKOVÁ Marie
VEČEREK Jiří
CHALOUPKOVÁ Marie

BALNEROVÁ Marie
KLOSOVÁ Anna
ŘEHÁČKOVÁ Alenka

SPILLEROVÁ Marie
MACHALÍČEK Jaromír

Gratulujeme Všem k životnímu jubileu a do dalších let přejeme hlavně hodně zdraví. Již brzy se těšíme na společné setkání.
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dvoukoruna z roku 1913. Co nám postupně
ještě zahrada odhalí?
Vážení občané, na podzim plánujeme setkání se seniory. Již jsem vyzýval některé,

aby sami navrhli program či něco, co by
rádi viděli a čím by se pobavili. Bohužel nemám žádnou odezvu, tak pokud bude někdo
ochotný něco navrhnout, zavolejte.

Přejí všem krásné a klidné podzimní dny.
Na setkání se těší
Luděk MÍČEK – starosta obce

Připravované akce:
Turnaj v nohejbale
Turnaj ve vodním fotbale
4. zasedání ZO Slatina

7.9.2019
7.9.2019
9.9.2019

Soutěž SDH Slatina
Sběr velkoobjemového odpadu

21.9.2019
21.10.2019

Informace, upozornění:
Odvoz domovního odpadu ve IV. čtvrtletí 2019 (říjen - prosinec)
Odvoz domovního odpadu bude vždy ve středu.
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 tak, ať nehyzdí pěkný pohled
na váš rodinný domek. Ukládejte do popelnice jen odpad, který tam patří – TŘIĎTE ODPAD!!!. Rovněž stále platí možnost zdarma
si nechat poštěpkovat větve z ořezu stromů ze zahrad, vše po dohodě na obecním úřadě.
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. Možnost
uložení je po dohodě.

Čas prázdnin končí a volá nás škola
Prázdniny končí a starší děti se vrací do
školních lavic a malé děti do školičky. Snad
si všichni dostatečně odpočinuli a užili si léta.
Vraťme se ještě k červnu, kdy jedna akce
střídala druhou.
Všichni jsme si moc užili výlet do Modré
a na Velehrad. Ve fauna koutku jsme se dozvěděli zajímavosti ze života pavouků a plazů. Potom, co jsme se občerstvili a pohráli
si na dětském hřišti, obdivovali jsme monumentálnost baziliky na Velehradě. Žáci se
přesunuli do Archeoskanzenu Modrá - Velkomoravské sídliště středního Pomoraví, kde
se z nás stali Slované z dob Velkomoravské
říše. Vždy v červnu zde pořádají program
Týden pro školy - Život na Velké Moravě.
Programem nás provázela průvodkyně v kostýmu a vyprávěla o životě Slovanů za dob
Velké Moravy. Viděli jsme práci řemeslníků,
tkadlen, pekařek, válečníků a duchovních.
Naslouchali jsme, jak se dřív vyučovalo, jak
se pekly placky a chleba, zastříleli si z luku
a oblékli se do dobových oděvů.
Malé děti navštívily Botanickou a sladkovodní expozici Živá voda, kde se seznámily
se životem ve vodě i kolem ní, pozorovaly
ryby a jiné živočichy a došlo i na vodní hrátky v přírodním koupacím biotopu.

Z dalších červnových akcí to bylo pohádkové představení pro děti, které zahrálo divadelní sdružení z Hradce Králové.
Protože se děti učí a seznamují se světem
hlavně názorným a na sobě vyzkoušeným
k velmi vydařeným patřily ukázky záchranářů, myslivců a hasičů se záchranou paní
učitelky. Všem moc děkujeme. Krásné zakončení projektu Včela nám umožnil včelař
pan Radim Lindovský, který si kromě ukázek včelstva a pomůcek pro včelaře, připravil pro každého skleničku domácího medu.
No a nebyl by to konec roku, kdyby nedošlo k pasování „na prvňáčky“ a loučení
se čtvrťáky. Do první třídy přijde 6 dětí a do
páté třídy v Bílovci po prázdninách nastoupí
4 kluci.
Děti se samozřejmě nejvíce těší na ukončení školního roku se spaním ve škole. Odpoledne začalo tancem, soutěžemi a pokračovalo
opékáním a zpěvem u ohně. Večer jsme prošli stezku odvahy a pak menší usnuli a starší
si ještě užívali filmů a kanadských žertíků.
Program se vydařil i díky pomoci šikovných
instruktorek z Bílovce. Horké počasí posledního týdne nás přilákalo k vodním hrátkám
ve slatinské nádrži. Děkujeme panu Bryndzovi za ochotnou pomoc při dozoru.

Školkové děti si užily i o prázdninách.
Děti vystoupaly na slatinskou rozhlednu,
vyřádily se na dětském hřišti při návštěvě
Bílovce, podívaly se na farmu na Novém
Světě a k rybníku na Ohradě.
O prázdninách se ve škole budovalo a chystalo na nový školní rok. Velkou rekonstrukcí
prochází budova s učebnou dílen za školou
a podařilo se nám vylepšit šatny pro školáky.
A je tu září. Do školičky nastoupí 16 děvčat a 9 chlapců. Do školy chodí 33 žáků,
kteří se učí v prvním až čtvrtém ročníku.
V prvním týdnu proběhne ve Slatině setkání
žáků a pedagogů z malotřídních škol z Bílovecka nazvané „Poznáváme spolu“, které se
přesunulo z června. Předškoláci se v rámci
projektu setkají 26. 9. na Kotvici. Obě akce
pořádá MAP II ORP Bílovec.
V letošním roce se naše škola více zaměří
na ekologii. Programem i akcemi chceme
přispět k uvědomění si důležitosti odpovědného chování k životnímu prostředí a aktivnímu zapojení nás všech.
Všem přejeme radostný a pohodový nový
školní rok a věříme, že nám pomůžete naplňovat naše cíle.
Danuše Reková,
Michaela Zezulová
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Poděkování:
• Dle sdělení Českého červeného kříže byl udělen ZLATÝ KŘÍŽ III. třídy
p. Sylvě Kudělové z Nového Světa za
80 bezpříspěvkových odběrů krve. Darovat krev pro zdraví a často i záchranu
života je projevem jejich humánního

vztahu ke spoluobčanům. Zároveň je
příkladem pro ostatní spoluobčany,
nové dárce krve. Upřímně děkujeme
a přejeme vše dobré.

• Velké poděkování patří paní učitelce
Daně Míčkové, kolektivu naší školy
a samozřejmě všem nadšencům za přípravu a realizaci „Pohádkového lesa“,
který se opět vydařil. O oblíbenosti této
akce svědčí i velká účast nejenom dětí.

Pokaždé je to jiné, ale vždy DOMA
„Naše péče zde netrvala ani měsíce ani
týdny ani dny. Naše návštěva by se dala počítat na minuty, a přesto věřím, že splnila to,
co v tu chvíli splnit měla.
Umíral otec rodiny, a to právě v okamžiku, kdy jsme s lékařkou přijely… Vše, co se
odehrálo do té chvíle, zvládla rodina svými
silami. Bylo to pro ně velmi náročné, neboť
stav nemocného se zhoršoval doslova ze dne
na den. Nyní byla situace docela jiná, pacient
byl úplně klidný a pomalu končící svůj život.
Nebyla potřeba žádných léků… Naše pozornost byla tedy plně věnována pečující, milující a velmi vnímavé rodině. Lékařka trpělivě
odpovídala na všechny jejich otázky. To hlavní, co pro ně bylo v tu chvíli důležité, bylo
ujištění, že udělali pro svého blízkého vše, co
mohli, že to udělali správně a v dostatečné
míře. Já pevně věřím, že se jim tohoto ujištění
z úst paní doktorky dostalo. Nemocný zemřel

ještě během naší návštěvy, v blízkosti rodiny.“
Po pár dnech přišel krásný e-mail, poděkování za klid, který jsme do rodiny vnesly,
i za to ujištění, že vše dokázali zvládnout až
do konce. Děkujeme.
Jsme Mobilní hospic Ondrášek a doprovázíme nevyléčitelně nemocné dospělé i děti
v poslední fázi jejich nemoci. Bezplatně pečujeme o pacienty i jejich rodiny tak, aby umírající mohl zůstat doma mezi svými blízkými
až do konce. Každý den vyjíždí naši lékaři
a zdravotní sestry k pacientům domů. Pomocnou ruku podávají také sociální pracovnice,
psychologové i duchovní. Pro naše pacienty
jsme k dispozici 24 hodin denně. Působíme v Ostravě a okolí do 30 km pro dospělé
a v celém Moravskoslezském kraji pro děti.
Provozujeme ambulanci paliativní medicíny,
dětský denní hospicový stacionář a odbornou
knihovnu.

Nebojte se nás v případě potřeby kontaktovat: Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.,
Gurťjevova
459/11, 700 30 Ostrava-Zábřeh. Tel.: 727
805 329, 603 566 336. Více informací naleznete také na www.mhondrasek.cz.
Od 7. do 13. října proběhne 3. ročník
kampaně „DOMA. Týden pro mobilní hospice“, do kterého se letos zapojí 21 mobilních hospiců po celé ČR. Začíná opět Papučovým dnem.
Přidejte se k nám. Více informací se dozvíte na www.darujpapuce.cz, www.umiratdoma.cz a www.papucovyden.cz.

Bc. Ivana Bereková, vrchní sestra MHO
Ing. Jana Pastrňáková, fundraiser MHO

Ze života hasičů:
Nově vzniklý tým žen se během jara a zejména léta účastnil celé řady závodů v požárním útoku, včetně několika nočních soutěží,
například v nedalekém Tísku, Výškovicích
nebo Těškovicích. Ženy se také poprvé postavily na start netradiční soutěže v Lukavci,

která je známá svou nepříjemnou terénní vlnou. Na červencové soutěži v nedalekém Jílovci se ženám, stejně jako slatinským veteránům, dokonce podařilo zvítězit. Nyní tým
žen pilně trénuje na několik posledních závodů v letošní sezóně, včetně domácího závo-

du, který se bude konat 21.9.2019 na fotbalovém hřišti naší obce. Po ukončení soutěžní
sezóny bude tým čekat zimní příprava, která
bude probíhat převážně v tělocvičně, kde budou ženy zdokonalovat svou fyzickou kondici a pilovat techniku na další sezónu.

Mladí hasiči strávili týden na soustředění v Moravských Vlkovicích
Celý kolektiv mladých hasičů absolvoval v týdnu od 22. července 2019 týdenní
soustředění v areálu Dětského Mlýna v Moravských Vlkovicích u Fulneku. Celkem 27
účastníků – včetně vedoucích – tak od pondělí do soboty trávilo čas společně při hrách,
soutěžích i nácvicích disciplín hry Plamen.
Byť by se to v dnešní době nemělo příliš zmiňovat, největší zásluhu na organizaci
programu pro děti měla čtveřice našich vedoucích dívek, za což jim určitě patří velké

poděkování. Mužská část vedení se zaměřovala spíše na materiální a technické zabezpečení a tahala těžké věci. Rovněž bez odmlouvání rozdělávala oheň. Role byly tedy
rozděleny veskrze tradičně.
Zatímco ve všech soutěžích bojovaly děti
ve čtyřech týmech – modrém, žlutém, červeném a zeleném, do jedné z disciplín, kterou byl neobvyklý požární útok, bylo jako
divoká karta nasazeno i družstvo černé. To
bylo složeno z vedoucích, kteří se hrdinně

na start útoku bez připravených hadic postavili jako první. Pobyt v areálu Dětského
mlýna byl ve středu vyměněn za výlet po
okolí – vypravili jsme se do Fulneku. Cílem
byl tamní zámek, motivací pak oběd, strávený na polní cestě kousek za ním.
Závěrem nechyběla již tradiční a neodmyslitelná „vaječina“ z kotlíku a samozřejmě stezka odvahy. Tu i přes drobné protesty
nakonec zvládli všichni, včetně všech vedoucích.
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Fotogalerie obce

popisek?

Soutěžní družstvo žen?

Kam se vydat?

Nálezy.

Uprevené místo na N. Světě.
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