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Vážení spoluobčané,
čas vánoční se blíží, nejkrásnější svátky
v roce začínají. To nám to zase všechno
uteklo. Asi je brzy na bilancování. Každý
si ten rok prožil po svém, ke své spokojenosti i nespokojenosti. To je bohužel pravidelný a pro všechny stejný koloběh života.
V obci se opět podařilo udělat plánované
i neplánované akce. Snad tou nejdůležitější byla oprava budovy za naší školou, kde
vznikne „dílna“ pro zvýšení dovednosti našich dětí. Dále bylo postaveno workoutové
hřiště za tělocvičnou. Maminky „volají“
po hracích prvcích pro nejmenší. Snad se
podaří společně něco najít, hlavně místo,
které bude vhodné a bezpečné. Byla opravena a částečně obnovena fasáda společenské místnosti na Novém Světě za restaurací, udělalo se kus práce ve škole. Již nyní
plánujeme akce na příští rok. Pokud máte
někdo nějaký nápad, napište. Je pravdou,
že se něco povede, něco ne, ale co se stále
nedaří, je řešení sousedských vztahů. Pravidelně se vyskytnou nějaké problémy, které
se ani vyřešit bohužel nedají. Po dlouhé
době chci připomenout známe pořekadlo
„nedělej druhému to, co nechceš, aby on
dělal tobě“!!! Kolik sousedských sporů by
se vyřešilo??? S tím vlastně i trošku souvisí
také život v obci. Odpady…věčný problém.
Hlavně když mám doma pořádek, však on
tu moji nedisciplinovanost někdo napraví,
někdo uklidí, někdo roztřídí. Ale to je asi
zbytečné psát a připomínkovat, snad pomů-

že kamerový systém. V souvislosti s odpady
jsme opět pořídili omezené množství tašek
na tříděný odpad, které se v minulosti ujaly
a snad napomůžou opět k lepšímu třídění
odpadů. Rovněž opět vyjde kalendář obce
na rok 2020 a bude roznášen členy zastupitelstva do všech rodinných domků.
Na jaře připravujeme akci pro nás všechny. Každá rodina si bude moci zasadit svůj
strom na určených místech (cesta do Lazů
a na Novém Světě cesta ke kapličce) a poté
o něj pečovat. Je zpracován plán výsadby
včetně konkrétních dřevin a věřím, že o tuto
akci bude zájem. Budete všichni osloveni. Již
jsme obnovili výsadbu třešní směr Výškovice
a dále bude obnovena výsadba švestkové aleje
kolem státní silnice ze Slatiny na Nový Svět.
Trošku změnu připravujeme na Mikulášskou nadílku, kterou hodláme spojit s rozsvícením vánočního stromu. Vše bude probíhat
venku, pokud vyjde počasí. Jestli ne, tradičně vše uděláme v kulturním domě. Rovněž
Adventní setkání je už v plné přípravě a věřím, že bude opět veselo a možná i tam se
za vůně punče, zabíjačky a vánoční hudby
vyřeší spousta sousedských vztahů a problémů. Rok zakončíme opět tradičně vánočním
koncertem Dechové hudby Slatina.
Přeji všem krásné a klidné vánoční svátky
a v novém roce 2020 s .
Na společná setkání se těší
Luděk MÍČEK – starosta obce
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POZVÁNKA
na 5. zasedání Zastupitelstva obce
Slatina, které se uskuteční v úterý
dne 10. prosince 2019 v 18.00 hodin
v sále KD ve Slatině.
Program:
1. Zahájení a volba komisí
2. Schválení rozpočtu obce Slatina na
rok 2020
3. Schválení složení zásahové jednotky SDH Slatina
4. Schválení výši poplatku za domovní odpad
5. Různé
6. Diskuse
7. Usnesení a závěr
Luděk Míček
starosta obce Slatina

společenská kronika
Jubilanti v IV. čtvrtletí 2019
KUČERA Jan
POPPOVÁ Eva
LINDOVSKÁ Jana

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 v roce 2020:
4.1.2020		
11.1.2020		
25.1.2020		
15.2.2020		
14.3.2020 		
30.4.2020		
1.5.2020		
10.5.2020		
16.5.2020		
30.5.2020		
6.6.2020		
Termín neurčen
20.6.2020		
24. – 26.7.2020
1.8.2020		
Termín neurčen
5.9.2020		
Termín neurčen
1.11.2020		
5.12.2020		
12.12.2020		
26.12.2020		

Turnaj v líném tenise
Výroční valná hromada SDH Slatina
Ples hasiči
Ples obce
Dětský maškarní ples
Stavění máje
Fotbal svobodní – ženatí, Budíček DH Slatina
Den matek
Dětské rybářské závody
Kácení máje
Cesta pohádkovým lesem
Soutěž mladých hasičů ???
Country pohoda
Pivní slavnosti
JZM
Cyklo závody – Český pohár mládeže a žen
Turnaj v nohejbale
Soutěž hasičů – muži
Koncert DH k památce zesnulých
Mikulášská nadílka + rozsvícení vánočního stromu
Adventní setkání
Vánoční koncert DH Slatina

Informace, upozornění:
Odvoz domovního odpadu ve I. čtvrtletí 2020 (leden - březen)
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!!!.
Opět máme k dispozici sady tašek na třídění odpadů, které byly pořízeny za finanční spoluúčasti firmy ASOMPO, a.s. a EKO-KOM, a.s. Tyto tříbarevné sady tašek na třídění plastů, skla a papírů jsou již v naší obci známé a věříme, že opět přinesou lepší
výsledky v třídění odpadů v obci. Pokud někdo z občanů má již tyto tašky zničené, možno si nové vyzvednout na obecním úřadě.

Pro motoristy
Žádáme opět všechny motoristy, aby neparkovali vozidla na místních komunikacích z důvodu komplikované zimní údržby.
Rovněž žádáme všechny ty občany, kterým přesahují větve stromů na místní komunikace, aby v době vegetačního klidu
(listopad až březen), ořezali všechny větve a také shrabali listí, které spadne na komunikaci. V některých případech vadí
v chůzi po chodnících, v některých nelze bezpečně projíždět svozovými vozidly na komunální odpad a rovněž opět vadí při
zimní údržbě komunikací.
V otázce větví je zde i povinnost, která je uložena v občanském zákoníku a pokud toto majitel neudělá a větve neořeže,
pravděpodobně dojde k tomu, že se o toto postará obec, neboť přesahující větve působí obtíže.

Restaurace v kulturním domě
Rádi bychom vás pozvali na dobré pivečko do místní hospůdky, která je otevřena út - ne od 15:30. K pivečku si můžete
dát i dobrou topinku, utopence nebo pizzu. Dále nabízíme občerstvení na různé druhy oslav (narozeniny, křtiny, svatby...).
Těšíme se na spolupráci a doufáme, že se vám u nás bude líbit.
Kolektiv hospůdky Slatina

Povinné označování psů
Od 1.1.2020 vstupuje na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb., v účinnost povinnost označovat psy na
území ČR mikročipem. Od tohoto data bude povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označen
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mikročipem. Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině (tedy nejpozději
v půl roce věku). Mikročipem nemusí být očkování psi, kteří mají jasně čitelné tetování provedené před 3.7.2011. Označení
psů mikročipem v naši obci již proběhalo a majitelé psů tak mohli této služby využít v místě bydliště. Pro lepší evidenci žádáme majitelé psů o nahlášení čísla mikročipu, které zavedeme do evidence psů v naši obci.

Hasiči:
Výbor hasičů zve všechny své členy na Výroční valnou hromadu SDH Slatina, která se uskuteční v sobotu dne
11. ledna 2020 v 18.00 hodin v sále kulturního domu.
Přijďte společně zhodnotit společnou práci za uplynulý rok, probrat a podiskutovat nastávající úkoly, které nás čekají
a hlavně se „potkat“. Důležitým bodem jednání bude volba nového výboru na další období. Zároveň nezapomeňte na úhradu
členského příspěvku ve výši 200,-Kč .
						
Výbor SDH Slatina

Podzim ve slatinské škole
Letošní nádherný podzim prosycený teplými slunečnými dny a pestrou paletou barev přispěl k vydařeným akcím naší školy
a také k různorodým aktivitám, poznáváním
a prožitkům všech. Jak jen to bylo možné,
děti se svými učiteli pobývaly venku. Školkové samozřejmě téměř denně procházely
naší obcí a okolní přírodou a hrály si a učily
se vzájemnému soužití i na školní zahradě.
Školáci hrabali listí kolem školy, podíleli se
na úpravě záhonů, cvičili na školní zahradě
i na hřišti u kulturního domu. Půvabnou zámeckou zahradu ti starší využili ke klidnému čtení vlastních knih i veselému dovádění
a poznávání místních stromů, jejich listů či
plodů. Krásné počasí nás vylákalo také za
poznáváním na louku, k potoku a do lesa.
A všichni malí i velcí jsme sbírali přírodniny, ze kterých jsme pak tvořili.
Hned počátkem září se ve Slatině uskutečnilo setkání žáků a pedagogů malotřídních škol z Bílovecka nazvané „Poznáváme
spolu“. Devět malotřídních škol se domluvilo, že se v pátek 6. 9. budou učit jinak.
A tak přijelo do Slatiny 295 žáků a téměř
třicet pedagogů z okolních škol. Celé páteční dopoledne procházeli školáci s učiteli
vyznačenou trasu v okolí Slatiny a plnili různé úkoly. Překonávali potok po laně,
stříleli z luku, zkusili se projet na invalidním vozíku a podepsat se bez pomoci zraku.
U lesních pedagogů rozeznávali živočichy
z našich lesů a přibíjeli hřebík do špalku.
V zámecké zahradě tvořili mandalu z kamínků, šišek, kůry a květů. Pomocí hasičské stříkačky se trefovali do terče. Trénovali
postřeh a hledali schovaná, vycpaná zvířata v lese a mnoho dalších. Školy si sebou
přivezly znak obce a strom přátelství. Listy
stromu nahradily otisky dětských rukou se
jmény. Na závěr nám lesní pedagogové roz-

dali dárky a než jsme se rozešli, tak jsme si
společně zazpívali a s našimi stromy nás na
památku prožitého dne natočil dron.
Koncem září se pak setkali předškoláci
z Bílovce, Studénky a okolí na Kotvici ve
Studénce, kde procházeli kolem rybníků,
získávali poznatky o vodě, zvířatech, rostlinách, ekologii a navazovali nová kamarádství ve smíšených skupinách dětí.
Předškoláci pak ještě zajeli do Bílovce na
fotbalové utkání a sportovní soutěže v tělocvičně ZŠ Komenského. Další výjezdem
byla návštěva bíloveckého muzea s programem „Knoflíkoví návrháři“. Seznámili se
s muzeem, sklepem Picmochů, návrhy knoflíků a dekorování postavy a dokonce si sami
vyrobili dřevěný knoflík na památku.
Ve školní družině měli velmi zajímavé
a zábavné hosty – duo afrických rodáků.
Vypověděli o životě a tradicích v Africe
a roztančili a rozezpívali děti i učitele… To
byla hudebka a tělocvik!!!
Také drakiáda letos proběhla vesele
a úspěšně v rámci školní družiny, tentokrát
na velkém fotbalovém hřišti. A počasí opět
přálo!
Během podzimu měly děti možnost zhlédnout už 2 divadelní představení. Jednou
to byli „Průzkumníci v lese“ od divadélka
Letadlo. Podruhé si ve „Větrné pohádce“ divadla Ententýky připomněli, jak v dnešním
přemodernizovaném světě je stále důležité
skutečné kamarádství. Na další vystoupení
se těšíme.
V rámci výuky anglického jazyka, který
letos vyučuje p. uč. Zuzana Hamplová, si
žáci 3. a 4. ročníku užili halloweenské zábavy a přiblížili si tradice jiných zemí.
Ve škole i školce se především věnujeme
naplňování školních vzdělávacích cílů. Ale
jak vidíte, snažíme se dětem výuku zpestřit

a ponouknout je i k zamyšlení, samostatnému úsudku a třeba i prahnutí po dalších vědomostech či dovednostech . Nabízíme také
možnost realizovat se v několika kroužcích
– pohybovém/gymnastickém, rukodělném,
deskových her a míčových her.
Celoročně se snažíme být důslednější při
třídění odpadu, klademe důraz na ekologické myšlení a jednání. Na začátek června
jsme předběžně naplánovali pětidenní pobyt školáků v ekologickém středisku Veronica v Hostěvíně. Vidíme v tom příležitost
dalšího uvědomění důležitosti ekologické
výchovy mladé generace a také stmelení
kolektivu dětí, poznávání se, vzájemné tolerance a pomoci.
A do konce roku nás spousta dalších činností a poznávání ještě čeká. Namátkou zájezd školáků do Světa techniky, ve školce
další divadélko a vánoční odpoledne s krátkým programem školčátek a společným
tvořením rodičů a dětí. Školáci tradičně vystoupí na Adventním setkání u KD, upečou
a nazdobí perníčky a nově se budou snažit
„vydělat si“ do družinky nějaký ten penízek
pomocí prodeje vlastnoručně vyrobených
vánočních dekorací.
Podzim se tedy chýlí ke konci…dny se
krátí, příroda se ukládá k odpočinku, přichází doba zklidnění. Vládu převezme Paní
Zima a my se budeme těšit na teplo domova,
vánoční svátky, příchod nového roku a taky
trochu toho skotačení na dospěláckých
i dětských plesech a rejdění v dětmi očekávané sněhové nadílce…
Ať se všem zahřívají srdce láskou a pokorou a s klidným a čistým svědomím vstoupíme do dalšího roku!
					
Za školku a školu
Lenka Malčíková
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Tříkrálová sbírka 2020
20. ročník Tříkrálové sbírky klepe na
dveře. Stalo se již tradicí, že vždy počátkem
ledna se můžete setkat s charitními tříkrálovými koledníky, kteří za zpěvu koledy přinášejí požehnání do Vašich domovů a žádají
Vás o finanční příspěvek. Následující řádky
Vám mohou zodpovědět některé otázky,
které se sbírky týkají.
Jak je využit výtěžek Tříkrálové sbírky?
65 % peněz zůstává charitám, které si je
vykoledovaly. Dalších 15 % jde na činnost
regionální (diecézní) charity. Celkem 10 %
jde na pomoc v zahraničí (např. při zemětřesení nebo povodních). 5 % jde na celostátní
projekty a na samotnou organizaci sbírky
jde zákonných 5 %.
Jak poznat falešného koledníka
Pravý koledník Charity Česká republika
se může prokázat kolednickou průkazkou
a úředně zapečetěnou pokladničkou. Pokud
někdo tvrdí, že koleduje ve jménu Charity
ČR ve prospěch Tříkrálové sbírky a nesplňuje výše uvedené, pokládáme ho za falešného koledníka. V takovém případě mu
prosím nepřispívejte a kontaktujte místní
charitu nebo tks@charita.cz.
Kolik musí být vedoucímu skupinky?
Alespoň jeden člen kolednické skupiny
musí být držitelem občanského průkazu, tedy
musím mít alespoň 15 let. Doporučení CHČR
je aby vedoucímu skupinky bylo 18 let.
Využíváme dětskou práci?
Děti se do koledování zapojují z vlastní
vůle, ve svém volném čase, se souhlasem
rodičů a bez nároku na mzdu. Celkových 60
tisíc dobrovolníků věnuje svůj čas a energii,
aby pomohli potřebným, lidem v nouzi. Dobrovolnictví není otázka věku, ale hodnot.
Co se děje s penězi v pokladničkách?
Pokladničky se v souladu se zákonem

o sbírkách rozpečeťují na příslušných
obecních úřadech pod úředním dohledem
je obsah spočítán, vykázán v zápisu o rozpečetění. Hotovost je následně vložena na
sbírkový účet.
Sbírka je celostátní. Jejím pořadatelem je
Charita Česká republika se sídlem v Praze,
dle osvědčení vydaného Magistrátem hlavního města Prahy ze dne 15. 10. 2012 č. j.
S-MHMP/1327710/2012 a 1340351/2012
a v souladu s aktuálně platnými právními
předpisy.
Charita ČR předkládá Magistrátu hl. Prahy každoročně vyúčtování sbírky.
Souvisí financování Charity Česká republika s církevními restitucemi?
Charita Česká republika funguje jako nezisková organizace. Její financování je zajišťované z více zdrojů a je velmi závislá na
darech, grantech a dotacích. Církevní restituce se jí nijak netýkají.
Jde výtěžek sbírky na pomoc uprchlíkům?
Naprostá většina vybraných peněz putuje
na zdravotní a sociální služby. Charita Česká
republika dále poskytuje pomoc cizincům,
kteří mají platné povolení k pobytu, nebo
kteří v České republice požádali či již získali azyl. Tedy státem registrovaným osobám.
Další část pomoci směřuje do míst konfliktů
s cílem umožnit lidem zůstat v jejich domovech. Rozdělení peněz viz otázka
Jménem Charity Studénka bych Vám
chtěla ze srdce poděkovat za Vaši vstřícnost
a podporu, které si velice vážíme a díky níž
můžeme pomáhat potřebným.
V letošním roce jsme díky Vaší štědrosti obdrželi částku 523 092 Kč. Mohli jsme
nakoupit a opravit zdravotní a kompenzační
pomůcky do půjčovny za 63 280,- Kč. Část

výtěžku ve výši 11.500,- Kč směřovala dětem na podporu jejich volnočasových aktivit. Studie nové budovy, ve které by vznikl
denní stacionář, 6 míst odlehčovací služby,
18 míst domova pro seniory a zázemí pečovatelské služby stála 181 500,- Kč a byla
plně hrazena z výtěžku letošní sbírky.
Studii si můžete prohlédnout na www.studenka.charita.cz. Také díky vašemu přispění
jsme mohli dokončit výstavbu garáží, které
jsou již zkolaudovány a využívány.
Výtěžek Tříkrálové sbírky v roce 2020
máme v úmyslu použít na financování projektové dokumentace výše zmíněné nové
budovy. Znovu podpoříme volnočasové aktivity dětí v obcích, kde sbírku realizujeme.
Pro velký zájem o zapůjčování zdravotních
a kompenzačních pomůcek část peněz použijeme na doplnění sortimentu těchto pomůcek, případně na jejich opravu.
J. Pomikálková

„Nebuďte neviditelní“
MS kraj – preventivní akce zaměřená na
viditelnost chodců
Již nadchází období, ve kterém se v silničním provozu bude častěji vyskytovat
takzvaná „snížená viditelnost“. Pozdní ro-

zednívání či brzké stmívání, ale také povětrnostní vlivy – mlha, hustý déšť nebo sněžení, souvisí se zhoršenou viditelností.
Chodci (stejně jako cyklisté) patří mezi
nejzranitelnější účastníky silničního provozu, ve kterém je důležité nejen vidět, ale

také být viděn – „nebýt neviditelný“. Moravskoslezští policisté – preventisté, spolu
s kolegy z dopravní služby, připomínali
přímo v terénu chodcům vhodnost užití reflexních prvků i v obci. (pozn. zákon stanoví, že pohybuje-li se chodec mimo obec
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za snížené viditelnosti po krajnici nebo po
okraji vozovky v místě, které není osvětleno
veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě
prvky z retroreflexního materiálu umístěné
tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky
provozu na pozemních komunikacích).

Důležitost užití reflexních prvků v silničním provozu je zřejmá, neboť chodec je
s nimi vidět až na vzdálenost 200 m. Naproti tomu v tmavém oblečení až na deset krát
menší. Realizace akce proběhla dnešního
dne v ranních hodinách na vícero místech
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v kraji. Oslovení chodci reagovali na tuto
preventivní činnost ze strany policistů velmi
pozitivně.
por. Mgr. Lukáš Kendzior
komisař

„Policejní pohádky ve školách…“
Moravskoslezští preventisté seznámili zejména žáky prvních stupňů základních škol
se zásadami bezpečného chování a vysvětlili, jak se zachovat v kritických situacích.
V průběhu listopadového týdne jim byly
nezastupitelným pomocníkem „Policejní
pohádky.“ Často preventisté mířili zejména
k novým žákům prvních tříd, aby po zahájení školního roku obeznámili děti vhodnou
formou s možnými nástrahami, ale především jim vysvětlili, jak správně v nebezpečných situacích postupovat.
Ke vzdělávání nejmenších je publikace
moravskoslezské policie „Policejní pohádky“ využívána od roku 2014 a je velmi kladně hodnocena jak odbornou (pedagogy), tak
laickou veřejností (rodiči, prarodiči..). Kniha obsahuje 16 příběhů i CD s načtenými
pohádkami. Děti se prostřednictvím příběhů
například dozví, jak se bezpečně pohybovat

po silnicích (v příběhu Proč cesta není hřiště), stejně jako základní zásady bezpečného chování (v dalších příbězích: O ztracené
Jitce, Jak Jaromírovi ubližovali špatní kamarádi a jak ho Oldřich zachránil, Jak Magdaléna našla injekční stříkačku a co z toho
nakonec bylo atd.). Dětmi oblíbené (dle reakcí pedagogů) jsou příběhy – O statečném
policistovi Honzíkovi, Jak Frantík a Terezka
zkoušeli tatínkovo víno nebo Jak Droga zatemnila Petříkovi mysl. Autorem příběhů je
soudce Roman Pokorný a autorkou ilustrací
paní Šárka Nogová.
V závěru každého příběhu zazní poučení
spravedlivého Přemysla a současně otázky,
díky kterým si pravidla bezpečného chování
děti zopakují. Například v závěru příběhu
„Jak Jaromírovi ubližovali špatní kamarádi
a jak ho Oldřich zachránil,“ poučení spravedlivého Přemysla zahrnuje:

„Nikdy, děti, nezavírejte oči nad tím, když se
někomu děje příkoří, nebo někdo někomu ubližuje. Pokud si s tím samy nedokážete poradit,
řekněte to někomu dospělému nebo policistovi
a ti už budou vědět jak na to a určitě vám pomohou.“ V závěrečných otázkách pak čtenář
nalezne třeba otázku „Co byste měly, děti,
udělat, kdybyste viděly, jak někdo ubližuje někomu slabšímu?“ K učení se hrou jsme současně pro děti připravili řadu tiskovin – pexes,
omalovánek, kdy si děti opět mohou připomenout jak se správně v kritické situaci chovat.
Pedagogové z Moravskoslezského kraje
mohou tuto didaktickou pomůcku získat
pro výuku v případě zájmu na emailu kprt.
prevence@pcr.cz. Dalším zájemcům je dostupná v moravskoslezských knihovnách.
mjr. Mgr. Gabriela Pokorná
vrchní komisař
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VÁNOČNÍ KONCERT
DECHOVÉ HUDBY SLATINA

hledá
kuchaře/ku do školní kuchyně
na plný úvazek

Dechová hudba Slatina si Vás dovoluje pozvat na
tradiční vánoční koncert, ve kterém se Vám představí
naši hudebníci.
Přijďte si poslechnout vánoční i jiné skladby, které jsme si
pro Vás připravili.

na dobu určitou po dobu nemoci,
doba nástupu od 1. 12. 2019.

Kdy: 26. 12. 2019, 17:30
Kde: KD Slatina
vstupné dobrovolné

Další informace u ředitelky školy.

Digitálně

podepsal Mgr.
Mgr.
Michaela
Michaela Zezulová
Datum:
Zezulová 2019.11.15

občerstvení zajištěno

Srdečně zvou hudebníci

10:43:54 +01'00'

Workoutové hřiště

Krásné prožití času před
adventem i během něj Vám
přeje obec Slatina
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