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Vážení občané,
nejde začít jinak než tím, co nás všechny
postihlo. Tím nás, myslím celý svět. Nechci
a nebudu vypisovat, kdo byl v první linii,
kdo v druhé... Šily se roušky a rozdávaly
všem občanům, rozdávala se dezinfekce, nabízela se pomoc, fungoval obchod, pošta, ordinace lékaře. Škola vyučovala on-line. Vše
omezeně, komplikovaněji, ale fungovalo to.
Naší výhodou bylo, že jsme mohli vyjít
doma na zahrádku, ale i projít se v přírodě nebo zasportovat. Byla to dlouhá doba
a Slatina byla jako jedna z mála obci na Bílovecku, které se „korona“ vyhnula. Je nutné a i potřebné všem poděkovat. Poděkovat
těm, kteří pomáhali vzniklou situaci zvládnout, pomáhali jiným, kterým nebyl lhostejný osud nejen občanů naší obce. Nouzový
stav byl zrušen, koronavir snad ustupuje, už
ne tak intenzivně posloucháme zprávy, čteme novinové články a sledujeme televizní
obrazovky, život se vrací do normálu. Nebylo hodně různých akcí, ale léto snad vše
nahradí.
I přes uvedené problémy, život se v obci
nezastavil. Využili jsme i trošku volnější kapacit firem a provedli rozšíření šatny v mateřské škole, vybudovali dvě dětská hřiště
(Slatina a Nový Svět). Již vznikla diskuze
k této akci, proč takový povrch?! Je to jednoduché, kůra se nejlépe udržuje, je cenově
dostupná, dá se bez problému obnovit. Kamínky by byly po celé ploše před kulturním

domem, protože děti si rády hrají a rodiče se
na ně dívají a umělá plocha cenově výrazně
vyšší a velmi náročná na údržbu (zabezpečení poškození).
Obnovili jsme cestu k rybníku pod Ohradou kolem Cyrilky. Plánovaná akce výsadby
stromů – „Každá rodina má svůj strom“ se
bohužel nekonala v té podobě, jakou jsme
plánovali. Výsadbu jsme však museli na
jaře realizovat a ze 109 stromů jich je již
40 „adoptováno“. Bohužel, některé stromy pravděpodobně uschly. Jejich dosazení
plánujeme na podzim. Také připravujeme
vhodné označení jednotlivých stromů. Dále
nás čeká zateplení tělocvičny a dokončení
fasády společenské místnosti na Novém
Světě. Rovněž je nutný nátěr čekárny na
Novém Světě a úprava komunikace u Lípy
svobody tak, aby nám větší auta neničila obrubníky cesty.
Vážení občané, léto je tady, požární nádrž se bude opět čistit, děti budou mít „opět
prázdniny“. Dovolené budou asi trošku omezené a moře bude méně, kdo ví?! Akce v obci
se také rozjedou, takže možnosti na dohnání
čtvrt roční absence bude asi dostatek.
Dovoluji si Vás pozvat na 7. zasedání Zastupitelstva obce Slatina, které proběhne
dne 24. června 2020 v kulturním domě.
Na společná setkání se těší
Luděk MÍČEK – starosta obce
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POZVÁNKA
na 7. zasedání Zastupitelstva obce
Slatina, které se uskuteční ve středu
dne 24. června 2020 v 18.00 hodin
v sále KD ve Slatině.
Program:
1. Zahájení a volba komisí
2. Smlouvy o poskytnutí návratné
finanční pomoci – kotlíkové dotace
3. Zpráva o uplatňování územního
plánu obce Slatina
4. Projednání majetkoprávních úkonů
5. Různé
6. Diskuse
7. Usnesení a závěr
Luděk Míček – starosta obce Slatina

společenská
kronika
Jubilanti v II. čtvrtletí 2020
KOTALOVÁ Miluše
JURÁŠOVÁ Marie
KADULA Vladimír
RAŠKA Viktor
PAVLÍK Josef
SCHWANZEROVÁ Drahomíra
LINDOVSKÝ Jan

Darujeme - informace na OÚ

Výdej dezinfekce a roušek

Gratulujeme Všem k životnímu jubileu
a do dalších let přejeme hlavně hodně zdraví. Již brzy se těšíme na společné setkání.
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Před 75 lety skončila 2. světová válka
1. září 1939 byla vyprovokována 2. světová válka, největší válka v lidských dějinách.
Pro občany Slatiny již začala v neděli
10. října 1938, kdy německé četnictvo obsadilo obec v dopoledních hodinách. Začíná pro naše občany šest a půl roku poroby
a potupy. Popsat tak složité období ponížení
národa a národní hrdosti, utrpení spoluobčanů, riziko smrti a touha po svobodě je úkol
těžký.

Ryze český název naší obce byl poněmčen
– Slatina – Schlatten. Ustal veškerý kulturní
a společenský život. Do školy přišli němečtí
učitelé, jedinou mluvou byla němčina, jak
ve škole, ale také i na úřadě, české spolky byly rozpuštěny. Mnozí naši občané se
zapojili do boje proti okupantům, jiní byli
nuceně posláni pracovat do Německa, nebo
kopat zákopy do Polska. Za to jim všem patří naše poděkování.

Večer 28. dubna 1945 byla osvobozena část
obce tzv. Záhumení, ráno 29. dubna zbylá
část obce. Naši občané ještě za bojů vycházeli ze sklepů a vítali naše osvoboditelé.
Nezapomeňme na všechny, kteří položili život za naši svobodu. Nechť kytička
květin, položena k pomníku padlých rudoarmějců, je malým poděkováním za naše
osvobození.

Prosba + výzva = klid
Máme tady konečně léto, čas odpočinku,
sluníčka, ale i sekání trávy a podobné hlučné činnosti. Jsme malá obec, kde se všichni
vcelku dobře známe a snad jsme i ohleduplní a také v některých věcech i trošku tolerantní. Tolerantní ale spíše tehdy, když se
nejedná o nás, ale když to vyžadujeme po
okolí. Dostali jsme se k problému sekání
trávy v neděli nebo o svátcích. Chápu pra-

covní vytížení některých občanů a i těch,
kteří jsou celý týden doma, ale v neděli
před obědem se přece seká nejlépe!!!  A že
soused třeba sedí na zahradě a odpočívá?!
No a co, já si přece mohu dělat, co chci. Je
to opravdu pracovním vytížením, nebo je to
arogance či naschvály nebo neúcta k okolí?
Vydávat obecně závaznou vyhlášku k nedělnímu klidu by asi nebyla tou správnou

cestou k řešení tohoto nešvaru, protože to
musíme mít ke všemu vyhlášku a nařízení,
abychom věděli, jak se máme chovat?
Toto je takové malé zamyšlení, ale
i prosba – výzva. Cíl je klid, dobré a spokojené žití v obci.
Děkuji všem, kteří pochopí a pochopili
					
Luděk Míček

Informace, upozornění:
Odvoz domovního odpadu ve III. čtvrtletí 2020 (červenec-září)
Odvoz domovního odpadu bude vždy v sudém týdnu ve 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!!!
Rovněž je možné odevzdat POTRAVINÁŘSKÝ OLEJ do nádoby za kulturním domem. Nutná PET láhev a sběr není určen pro
vyjetý olej z automobilů.
Upozorňujeme poplatníky, že splatnost poplatku za komunální odpad je do konce června a činí 500,- Kč na občana. Dítě do 6 let věku
včetně 250,- Kč. Pes 200,- Kč, druhý a další 300,- Kč.
Poplatek je možno uhradit osobně na obecním úřadě nebo na č. účtu 86-6271240257/0100, VS číslo domu.
Změny v třídění odpadů a ukládání do sběrných nádob!!!
Nově kovy (plechovky od jídla, nápojů apod.) se budou ukládat do žlutých kontejnerů na plasty.
Do kontejnerů na nápojový karton je možno ukládat také papír a papírové kartony (krabice).
Žádáme všechny, aby plastové láhve před vhozením do žlutého kontejneru sešlápli. Rovněž kartony – krabice buď rozřezat na menší
části, nebo sešlápnout tak, aby zabíraly v kontejneru co nejméně místa. Většinou je to v současné době opačně a poté se tento odpad
povaluje kolem kontejneru.
Prosím, sledujte informační polepy na každém kontejneru!!!

Co jsme dělali v době mimořádných opatření ve škole
V březnu jsme dle opatření, které vydalo
Ministerstvo zdravotnictví z důvodu coronavirové pandemie, ukončili výuku v základní škole a za pár dnů na příkaz zřizovatele také mateřskou školu. Nevěděli jsme,
jak dlouho bude tato mimořádná situace trvat. Čekali jsme na informace z médií a na
pokyny z MŠMT. Paní ředitelka neustále
zjišťovala danou situaci a vše tlumočila

a konzultovala se zaměstnanci školy. Když
jsme obdrželi informace, že tento mimořádný stav bude asi delší dobu (nikdo netušil
na jak dlouho), hledali jsme nejschůdnější
formy, jak dětem zprostředkovat učivo a rodičům pomoci při jejich vzdělávání. Nejdříve jsme posílali zadání úkolů na e-maily
rodičů. Snažili jsme se odhadnout množství
učiva, ale ne vždy se nám to podařilo k vzá-

jemné spokojenosti. Protože nebyly žádné
koordinace z MŠMT, zpětnou vazbou nám
byly informace od rodičů.
Když bylo patrné, že se děti brzy do
školy nevrátí, tak se nám z počátku jevila
jako nejlepší individuální výuka přes Skype (WhatsApp, Messenger), která byla pro
nás velmi časově náročná. Žáky jsme učili
po dvojicích, skupinách, ale i samostatně.
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Někteří o on-line výuku neměli zájem, těm
jsme posílali úkoly stále jen e-mailem. Pracovní listy jsme roznášeli do schránek, nebo
ukládali do bedýnky u školy, kde si je rodiče vyzvedli a po vypracování vrátili zpět ke
kontrole. Stále jsme hledali další možnosti,
jak vzdělávat děti bez jejich přítomnosti ve
škole. V květnu jsme pak absolvovali seminář o jiných on-line výukách a poslední
týden nouzové situace jsme pro ně otevřeli aplikaci classroom – učebnu na G-Suite,
kde můžeme dálkově učit žáky z celé třídy
najednou. Platformu využíváme k zadávání
úkolů na dálku, posílání výukových videí
i tvorbě testů.
Škoda, že jsme tento způsob výuky neznali dříve, mohlo nám to usnadnit práci
a být ve spojení s žáky častěji. I když nás
občas zlobila technika – výpadky internetu,
špatná kvalita zvuku ..., vše jsme společnou
snahou zvládli. Celé toto období bylo velmi
hektické a obtížné. Příprava na nový systém
výuky, hledání nejlepších možností, samostatná výuka a následná kontrola vypracovaných úkolů byla časově velmi náročná.
Doma se školní režim nastavuje těžce, ale
jde to! Záleží na důslednosti rodičů, přístupu dětí, vytvoření si přijatelného systému –
dopoledne škola, odpoledne volno... Nešlo
v této situaci pouze o kvantum učiva a kvalitu získaných znalostí, ale především o vy-

rovnání se s aktuální situací a vytvoření si
vhodného domácího systému a uvědomění
si odpovědnosti dětí za své vzdělávání.
Uzavření školy nebylo náročné jen pro
nás, ale i pro děti a jejich rodiče. Ceníme si
jejich snahy zabezpečit dětem připojení na
on-line výuku i samotné vzdělávání doma.
Pět žáků se do školy zatím nevrátilo, tyto
učíme distančně dál. Také jsme ve škole
a školce zavedli přísná hygienická opatření a přizpůsobili jsme výuku dle manuálu
MŠMT.
Žáci se do školy moc těšili, chyběl jim
kontakt s ostatními kamarády a společná výuka ve třídě. Nyní dle možností také chodíme
ven na školní zahradu, hřiště či do přírody.
Pobyt na čerstvém vzduchu, společně zažité
aktivity a psychická pohoda velkou měrou
přispívají k ochraně zdraví a větší imunitě.
Ani děti ze školky se v době karantény nenudily. Paní učitelka Reková jim roznášela
drobné úkoly, omalovánky a jiné činnosti,
které děti mohly dělat s rodiči.
Zápis do první třídy i do mateřské školy
proběhl za mimořádných opatření, bez přítomnosti dětí a na dálku. Do školky přijímáme devět dětí. Do první třídy po prázdninách nastoupí osm žáků. Šest čtvrťáků
odchází do pátého ročníku na ZŠ Komenského v Bílovci.
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Nechali jsme přebudovat šatnu naší školky, zvětšili tímto její prostory. O prázdninách šatnu vybavíme novými skříňkami na
ukládání oblečení našich nejmenších. Nová
šatna bude komfortnější, přehlednější a prostornější.
Ostatní zaměstnanci v době uzavření
školy také nezaháleli, vyklízeli kabinety,
sklady, stěhovali nábytek, třídili a ukládali
inventář. Příprava na znovuotevření školy
a školky nebyla jednoduchá. Vše se muselo
uklidit, vydezinfikovat a upravit dle přísných hygienických požadavků, které zavedlo Ministerstvo zdravotnictví. K tomu bylo
nutné zakoupit velké množství přípravků.
Děkujeme zřizovateli školy za bezplatné
poskytnutí dezinfekce a úhradu všech nákladů spojených s nákupem hygienických
prostředků nutných z důvodu nemoci COVID-19.
Vážím si práce všech zaměstnanců školy,
kteří se aktivně podíleli na zdárném zvládnutí této závažné a neobvyklé situace.
Věřím, že se po prázdninách opět všichni
shledáme ve škole a školce. Všem přeji pěkné prázdniny, hodně odpočinku a spoustu
krásných zážitků.
Mgr. Michaela Zezulová

Léto a prázdninový čas
Léto je za dveřmi a s ním i prázdninový čas
našich dětí. I když jsou letos školáci mimo
školní lavice již od jara, své školní povinnosti si však musí plnit.  A proto se již většina
z nich těší na letní prázdniny, které si plánují
užít společně s rodiči anebo také bez nich.
I když jsou prázdniny obdobím odpočinku a různých letních radovánek, nesmíme
zapomínat na to, že i o prázdninách bychom
měli dbát na bezpečnost nejen našich dětí,
ale i nás dospělých. Měli bychom myslet na
to, že děti budou mít spoustu volného času
a jsou hravé a zkoumavé. Proto je důležité
nenechávat zbytečně v jejich dosahu zápalky, zapalovače, svíčky, zábavnou pyrotechniku nebo různé chemické přípravky, které
by se mohly lehce stát předmětem experimentů a pokusů, které často končí požáry,
úrazy nebo v nejhorších případech i smrtí.
Mějme na paměti, že často i malé dítě předškolního věku, moc dobře ví, na co jsou zápalky a jak s nimi manipulovat. A v zápalu
hry dítě rychle zapomene na rizika, které se
špatným zacházením souvisí. Měli bychom
také děti upozornit, že plynové a elektrické
sporáky a jiné elektrické spotřebiče nejsou
určeny ke hraní a s nápadem uvařit si palačinku, ať raději počkají na rodiče.   

K létu neodmyslitelně patří také rodinné výlety. Nejčastějším nápadem je zajít si „opéci
si špekáček“ do přírody. Proto bychom měli
všichni na paměti zásady pro rozdělávání
ohně nejen na vyhrazených tábořištích:
• oheň rozdělávat vždy za přítomnosti
dospělé osoby,
• nikdy nezapalovat oheň v blízkosti lesa
(50 m),
• nikdy nerozdělávat oheň za extrémního
počasí, např. za silného větru nebo extrémního sucha,
• nikdy neponechávat oheň bez dozoru,
• mít k dispozici dostatečné množství
vlastní vody k uhašení ohně pro případ,
že je oheň rozdělán v místě, kde není
žádný vodní zdroj,
• nenechávat mladší sourozence a kamarády, aby si hráli nebo seděli v blízkosti
ohně (nebezpečí vznícení šatstva),
• do ohně nikdy neházet jakékoliv výbušné předměty (zábavná pyrotechnika,
nádoby od sprejů apod.),
• oheň neroznášet po okolí (např. na zapálené větvi),
• oheň vždy pečlivě uhasit dostatečným
množstvím vody a ujistit se, že nehrozí
jeho samovolné rozhoření.

Nezapomeňte na pořekadlo „oheň je dobrý
sluha, ale zlý pán“.
Snad každého z nás, již někdy zastihla v přírodě letní bouřka. Pobyt v přírodě
může být za bouřky obzvlášť nebezpečný.
Víte, jak se správně zachovat? Za bouřky
je nejlépe urychleně vyhledat spolehlivý
úkryt. Bezpečným místem pro úkryt v přírodě jsou vhodné husté lesy a háje, úzká údolí, úpatí vysokých skalních stěn, jeskyně či
městské ulice. Když už vás zastihne bouřka
na rozlehlé pláni, je nejlépe ji přečkat v podřepu s nohama u sebe. V případě silných
větrů doprovázejících bouřku je třeba dávat
pozor na padající stromy či větve. Děti se
rovněž na svých prázdninových toulkách
přírodou často dostanou do blízkosti okrajů skal nebo různých jeskyní a opuštěných
štol, ve městech pak na ně čekají lákadla ve
formě lešení, komínů, kanalizace apod., kde
hrozí nebezpečí pádu, závalu, ztráty orientace nebo k zaklínění v úzkých prostorách.
V nejhorších případech může dojít i k nečekanému zaplavení prostor nebo přítomnosti
nebezpečných plynů. Rovněž před hrátkami
v takovýchto místech by měli rodiče své
děti důrazně varovat.
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Velkou letní nástrahou je i koupání na
řekách a různých přírodních koupalištích.
Skákání do vody, kdy neznáme její hloubku a přeceňování plaveckých schopností je
pravidelnou příčinou prázdninových tragédií. Nebezpečí hrozí dětem i při procházce
po ulici nebo hře na hřišti, které sousedí se
silnicí. Během několika sekund, může dítě
vběhnout za míčem přímo pod koly jedou-

cího auta. Seznamte děti s pravidly pohybu
po silnici nebo cyklostezce a nezapomeňte
koupit ochrannou cyklistickou přilbu na hlavu, která je u dětí do 18 let povinná.
Tento výčet možných nebezpečí, která
číhají na naše děti o prázdninách, kdy mají
nadbytek volného času, není zdaleka úplný
a mnohdy nastanou i těžko předvídatelné
situace. Ale pokud se jako rodiče pokusí-

me alespoň trochu děti na výše uvedená
nebezpečí připravit a varovat je před nimi,
můžeme očekávat, že letošní léto proběhne
bez úrazů, požárů a jiných mimořádných
událostí.
Příjemné, slunečné a především
bezstarostné léto přejí
hasiči HZS MSK, územní odbor Nový Jičín

Obálka do ledničky neboli IN.F.Obálka je tady!
Vážení občané,
s radostí Vám oznamujeme, že aktivita
Moravskoslezského kraje, pod osobní záštitou 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, magnetku 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.
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