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Vážení občané,
naštěstí nás zima příliš nepotrápila a tak
nebyl takřka žádný problém se stále parkujícími vozidly na našich komunikacích. Škoda, že se parkování nedá zpoplatnit, třeba by
stojících aut ubylo.
Ale k příjemnějším věcem: zábava, sport,
volný čas. Starý rok byl zakončen tradičními akcemi a rovněž také již zaběhlými akcemi začal. Nově proběhla mikulášská nadílka
s rozsvícením vánočního stromu. Bohužel
počasí nepřálo, ale i tak věřím, že se akce líbila a zakončení výbornou polévkou v místní restauraci potěšilo. Tradiční adventní
setkání – akce pro celou rodinu!!! V době
vánoční to byl tradiční koncert Dechové
hudby Slatina, hned po novém roce turnaj
v líném tenise, plesy hasičů a obce, dále pozvánka na dětský maškarní ples a další akce.
To je život v naší obci. Ale nutno vzpomenout rovněž co „z jara“ připravujeme nového. Je to výstavba menších dětských hřišť
ve Slatině u kulturního domu a na Novém
Světě na prostranství za společenskou místností tzv. „stodolou“. Snad uspokojí hlavně
děti. Zateplení fasády budovy tělocvičny,
která je stále hojně využívána nejen spolky,
ale rovněž individuálně občany obce.  Dále
hodláme obnovit cestu pod obcí, kolem
kapličky Cyrilky až k rybníku pod Ohradou.
I další roky chceme pokračovat v těchto aktivitách, s obnovou už zapomenutých cest,
ve spolupráci s Dobrovolným spolkem obcí
Bílovecko.
V přípravě je již také akce „Výsadba alejí
ve Slatině – každá rodina má svůj strom“.

Máme zpracovaný projekt, kde si zájemce
může předem domluvit, o které místo k výsadbě stromku by měl zájem. Obec zajistí
všechen potřebný materiál a společně poté
v určený den proběhne výsadba. U každého stromu, který bude vámi zasazen, bude
umístěna tabulka se jménem „patrona“
a budete mít možnost o něj pečovat. Snad se
bude tato akce líbit a bude o ni zájem. Tím
i my přispějeme ke zkrášlení svého okolí.
Stromy budeme sadit ve Slatině kolem cesty na „Lazy“ a na Novém Světě směrem ke
kapličce na Slatinu. Již jsme obnovili třešňovou alej kolem státní silnice do Výškovic
a připravujeme obnovu švestkové aleje směrem na Nový Svět.   
Dne 14.dubna budou vystaveny kontejnery na biologicky rozložitelný odpad (hnědé
popelnice). Dle situace uvidíme, zda tak
jako loni a kdy, připravíme velké vany na
tento odpad. Budete včas informování, jen
opět žádáme, vany budou určeny jen pro
tento druh odpadu.
Vážení občané, když nahlédneme do seznamu akcí, které nás opět čekají, tak věřím,
že každý si najde to své. Zároveň za tím vidím náročnou práci pořadatelů a organizátorů. Bohužel, nebo naštěstí, počasí nemůžeme ovlivnit. Tím dochází k tomu, že se akce
mohou zkomplikovat, ale věřím, že se vše
podaří k spokojenosti nás všech.
Rovněž si Vás dovoluji pozvat na již 6. zasedání našeho zastupitelstva.
Na společná setkání se těší
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POZVÁNKA
na 6. zasedání Zastupitelstva obce
Slatina, které se uskuteční ve středu
dne 11. března 2020 v 18.00 hodin
v sále KD ve Slatině.
Program:
1. Zahájení a volba komisí
2. Obecně závazná vyhláška
o místním poplatku ze psů
3. Obecně závazná vyhláška
o odpadech
4. Výstavba dětských hřišť
5. Změna územního plánu obce č. 1
6. Výsadba alejí v k. a. Slatina
u Bílovce
7. Smlouva o poskytnutí podpory
ze SFŽP
8. Různé
9. Diskuse
10. Usnesení a závěr

Luděk MÍČEK – starosta obce

Luděk Míček – starosta obce Slatina

společenská kronika
Jubilanti v I. čtvrtletí 2020
STANOVSKÝ František
KOPAČKOVÁ Ladislava
VAVREČKOVÁ Danuše
CIOSKOVÁ Jiřina

MALČÍK Zdeněk
HERMAN Radko
JEDLIČKOVÁ Jarmila
BOHÁČ Rostislav

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:
14. 3. 2020 Dětský maškarní ples
30. 4. 2020 Stavění máje
1. 5. 2020

Fotbal svobodní – ženatí,
Budíček DH Slatina

10. 5. 2020 Den matek
16. 5. 2020 Dětské rybářské závody
30. 5. 2020 Kácení máje
6. 6. 2020

Cesta pohádkovým lesem

Setkání s jubilanty

Informace, upozornění:
Odvoz domovního odpadu ve II. čtvrtletí 2020 (duben-červen)
Odvoz domovního odpadu bude vždy v sudou středu.  
Opět připomínáme, před vystavením popelnicové nádoby před svůj domek, zkontrolujte nalepený čárový kód na nádobě. Bez
kódu nebude popelnicová nádoba vyprázdněna. Rovněž žádáme, aby nádoby byly plné, ne poloprázdné. Samozřejmě po výsypu je
ukliďte na svůj pozemek tak, ať nehyzdí pěkný pohled na váš rodinný domek. Ukládejte do popelnice jen odpad, který tam patří
– TŘIĎTE ODPAD!!!
Nově bylo zřízeno sběrné místo v „Ulici“ na biologicky rozložitelný odpad (hnědé popelnice). Zároveň upozorňujeme občany, že je
přísný zákaz ukládání jakéhokoliv odpadu pod „Langrovou loukou“.
Opět připomínáme, že je možno odevzdat POTRAVINÁŠKÝ OLEJ do nádoby za kulturním domem. Nutná PET láhev a sběr není
určen pro vyjetý olej z automobilů.
Celoročně opět nabízíme zdarma štěpkování větví ze zahrad (ne z lesních pozemků). Štěpkování buď provedeme u vás na dostupném
místě, nebo v případě malého množství větví, je odvezeme.  Nestříhejte větve do popelnic nebo do hnědých kontejnerů.

Poděkování
Český červený kříž udělil ZLATÝ KŘÍŽ I. třídy za 160 bezpříspěvkových odběrů panu MICHALCI Tomášovi. Dovolte mi
vyslovit poděkování za tento humanitární vztah k občanům a ochotu darovat krev pro zdraví a často i záchranu života.

Hasiči
Vážení hasiči, vážení občané. V posledním období proběhly dvě významné akce sboru a to výroční valná hromada a tradiční
hasičský ples. Obě tyto akce se velmi vydařily a přinesly radost pořadatelům, za což patří poděkování nejen členům našeho
sboru, ale rovněž všem, kteří se v hojném počtu zúčastnili tradičního plesu. Ještě jednou také děkujeme sponzorům za jejich
podporu v tombole.
							
Výbor SDH Slatina

Tříkrálová sbírka
2020
I letos se v naší obci se uskutečnila tato
sbírka na pomoc potřebným a celkem koledníci vybrali 20 559,-Kč.
Děkujeme!
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Obálka do ledničky neboli IN.F.Obálka JE TADY!
Vážení občané,
s radostí Vám oznamujeme, že aktivita
Moravskoslezského kraje pod osobní záštitnou náměstka hejtmana pro sociální oblast
Jiřího Navrátila, MBA, nazvaná IN.F.Obálka z projektu „Informace jako forma
ochrany osob v seniorském věku“ byla realizována. Rovněž naše obec se k této aktivitě
přihlásila a IN.F.Obálku si můžete vyzvednout na Obecním úřadě ve Slatině. Aktivita
je zaměřená na zvýšení kvality života seniorů a podporu jejich bezpečí.
IN.F.Obálka (= Informace jako Forma
ochrany) je plastová obálka, která obsahuje

informační leták s pokyny k vyplnění, formulář k vyplnění, propisku, magnetu nebo
samolepku (s nápisem: Zde je IN.F.Obálka,
s telefonními čísly na složky záchranného
systému).
• IN.F.Obálka slouží k předání údajů
o vašem zdravotním stavu, užívaných
lécích, kontaktech na příbuzné či blízké, v případě, že se ve Vaší domácnosti
ocitnete v nebezpečí či ohrožení života,
složkám záchranného systému, které
jsou o této aktivitě informovány.
• IN.F.Obálka může přispět k efektivnímu zajištění pomoci v situaci tísně,

ohrožení zdraví nebo života. Vyplníte
formulář s požadovanými údaji a vložíte jej zpět do plastové obálky, kterou
umístíte do lednice, nejlépe do vnitřní přihrádky dveří. Samolepkou nebo
magnetkou označíte dveře lednice nebo
dveře z vnitřní strany bytu a tím způsobem budou informovány zasahující
záchranné složky.
Tento projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu České Republiky a z rozpočtu
Moravskoslezského kraje.
Věříme, že tato aktivita bude přínosná pro
naše občany.

PROJEKT
Výsadba alejí ve Slatině – každá rodina má svůj strom
Název akce: Výsadba alejí ve Slatině – každá rodina má svůj strom
Iniciátor a realizátor: Obec Slatina, 742
93 Slatina č. 1
Místo realizace: Katastrální území Slatina
u Bílovce
Datum realizace: jaro - podzim 2020
Počet a druh: 110 kusů ovocných a neovocných stromů (švestka, hruška, lípa, jeřáb,
třešeň, dub, javor)
Obec Slatina je součástí přírodního parku
Oderské vrchy a nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 415 až 464 m n.m. Průměrná
teplota se pohybuje 7-8°C, srážkový úhrn ve
vegetačním období činní 400-450 mm.

Obec dlouhou dobu věnuje pozornost zeleni v obci a péči o ni. Plánovaná výsadba
je vlastně z části obnova již původních alejí
kolem státní silnice, dále je to nová výsadba zeleně kolem polních cest, které spojují, buď obec s naší místní částí Nový Svět,
nebo cesty z obce do blízkých lesů. Všechna
tato místa jsou často navštěvována nejen občany naší obce.
Záměrem celé akce je dobrovolné zapojení občanů obce a případně zájmových složek do uvedeného projektu. Zájemce si sám
vybere místo a druh stromu dle zpracované
dokumentace. Poté mu realizátor zajistí potřebnou dřevinu a společně s ostatními zájemci pod odborným dohledem bude prove-

dena vlastní výsadba. Rovněž další údržba
a zajištění bude prováděno pod odborným
dohledem.
Cílem celého projektu je samozřejmě
zlepšení životního prostředí a vrácení stromů do přírody, ale rovněž vytvoření nového krajinného prvku, který je a bude hojně
navštěvován našimi občany. V úspěšné realizaci celé akce potom vidíme hlavně zapojení občanů do života v obci, jejich podíl
na obnově zeleně a také, že svou následnou
péčí předejdeme případným negativním jevům. Konečným efektem budou nová místa
k setkávání, aktivnímu i pasivnímu odpočinku a podpora vzájemné pospolitosti na malé
obci.
Luděk Míček, starosta obce Slatina

30. VÝROČÍ KYNOLOGIE ve Velkých Albrechticích a okolí
Milí přátelé kynologie, letos je to již 30
let, co byl 12. 5. 1990, pod vedením Jana
Hutníka založen Kynologický klub Velké
Albrechtice. V prosinci roku 1991 se vedení
klubu ujala a po dlouhá léta vedla paní Anna
Svobodová. V roce 2015 z funkce předsedkyně odstoupila a její funkce se ujala Petra
Šimečková, následně pak Jan Gebauer. Po
celá léta se klub, posléze spolek vyvíjel, pořádal závody i zkoušky z výkonu, společné
akce, reprezentoval na kynologických akcích v okolí, účastnil se předváděcích akcí
ve školách, školkách, domově důchodců,
domově dětí a mládeže a dalších akcích…
Tímto kynologickým spolkem prošlo několik generací psů, kteří se dostali více, či
méně do povědomí historie… třeba střední
knírač paní Aleny Daf, který bral obranu
opravdu vážně, rukáv figuranta ignoroval

a zákusy směřoval do nekrytých míst lýtek… nebo německý ovčák Blesk slečny
Evy, osobní strážce první třídy… Bak paní
Lidky… to byl učitel chování mladých
psích dorostenců, skoťačka Aja pana Jardy,
neskutečná pracantka… atd, atd…
Klub, respektive Spolek za ta léta prošel
několika stěhováním, aktivita však nepolevuje, stále vychováváme a cvičíme psy i jejich majitele, skládáme zkoušky z výkonu,
pořádáme klubové závody, scházíme se na
společných akcích, brigádách.
Složení plemen se za ta léta rapidně
změnil z rotvailerů, dobrmanů, německých
ovčáků na pudly, border kolie a labradory,
z výcviku Svazarmu a TARTu na IBGH
a NZŘ…
Zkrátka… zveme všechny bývalé, současné i budoucí členy Kynologického spol-

ku na „Den otevřených dveří“ na náš cvičák.
Přijďte k nám zavzpomínat nad kronikou,
kafe vám uvaříme, štamprli nalijeme, malým dárkem potěšíme… probereme metodiku výcviku v hluboké historii a v současnosti… kam se posunul klub- a kam vy…
Oslavu výročí směřujeme na den tradičního Klubového přeboru 16. 5. 2020, kdy
od časného jitra budeme s plným nasazením bojovat o putovní pohár (pokud dorazíte fandit, prosíme bez pejsků), mezi 11-12
hod. by mělo být o vítězi jasno, pak už budeme mít čas jen pro vás a vašeho psíka.
Přijdete-li se čtyřnohým kámošem, máte
možnost nechat si ho zdarma portrétně vyfotit naší klubovou fotografkou a následně
upravené fota v tiskové kvalitě zaslat na
emailovou adresu.
Těšíme se na vaši návštěvu!
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První pololetí máme za sebou
První polovinu školního roku máme
úspěšně za sebou. Děti ze základní i mateřské školy se učily novým věcem, plnily si
své úkoly a školáci domů přinesli svá krásná
vysvědčení. Následoval zasloužený odpočinek v podobě pololetních i jarních prázdnin.
Zima nám nenadělila ani sněhu, ani ledu.
Za bruslením a sáňkováním jsme letos museli na jiná místa. Únorové počasí nám připomínalo spíš to aprílové. Zpěv ptáků, pupeny šeříků a první sněženky nám hlásí, že jaro
je za dveřmi. Ale teď ještě zpět k tomu, co
jsme v minulých měsících zvládli a zažili.
V listopadu k nám dorazila hned dvě divadélka. Divadlo Ententýky s Větrnou pohádkou a divadlo z Hradce Králové, které
přivezlo Pohádku z našeho statku. U obou
představení se děti náramně pobavily, ale
také přiučily novým a důležitým věcem.
Školáci i předškoláci si pořádně užili Svět
techniky ve Vítkovicích. Mimo prohlídky
je čekaly i zajímavé výukové programy.
Jedna skupinka si vyzkoušela práci se dře-

vem, další se vydala do Království Symetrion a třetí skupina v laboratořích zkoumala
vlastnosti vody. Děti ze školky se dozvěděly
vše o barvách a pohrály si v dětském koutku. Všechny programy a doprava byly hrazeny z projektu MAP II ORP Bílovec.
O adventu jsme toho stihli opravdu hodně. Na Mikuláše se celá budova proměnila
v jedno velké peklo, za zpěvu vánočních písní a koled se nám podařilo rozsvítit nádherný
vánoční strom na návsi, s paní učitelkou si
děti ve školce upekly vlastní cukrovíčko, připravily si program pro své rodiče a společně
s nimi vytvořily spousty vánočních ozdob.
Žáci 1. a 3. třídy navštívili adventní Opavu. Nahlédli zde do výrobny baněk, každý
z nich si mohl tu svoji vlastnoručně nazdobit, poté si prohlédli historické centrum
města a zamířili do Slezského muzea na
program o zvířatech.
Na adventním setkání měli žáci svůj stánek, kde prodávali vlastnoručně vyrobené
vánoční dekorace. Za utržené penízky si pak

Dětské hřiště na Novém Světě

mohli nakoupit nové hry do školní družiny,
které si přáli. Program u kulturního domu
jsme doplnili zpěvem vánočních koled. Poslední školní den před svátky jsme prožili
s vánočními tradicemi a zvyky, nezapomněli jsme ani na krmení zvířátek v lese.
V novém roce jsme zavítali do Divadla
loutek v Ostravě na pohádku O mašinkách,
v Bílovci na muzikál Eulálie. Děti ve školce
si vyrobily masky, nacvičily tanečky a písničky a pozvaly školáky na masopustní rej
s medvědem.
V nejbližší době nás čeká 3D kino, maškarní ples, vynášení Moreny, dále pak Noc
s Andersenem v bílovecké knihovně, Den
matek a plavecký výcvik. Zápis do 1. třídy základní školy proběhne 22. dubna
a 6. května zapíšeme děti do mateřské školy.
Krásné jaro všem…
za všechny zaměstnance školy a školky
přeje Mgr. Martin Varecha

Rozsvícení vánočního stromu
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