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Vážení spoluobèané,
právì se Vám dostalo do rukou 1. èíslo oficiálního Zpravodaje obce Slatinky. Zpravodaj bude v poèátcích vycházet jako
obèasník a bude obsahovat informace o tom, co se v obci událo a co se bude dít v následujícím období. Souèasnì bude
pøinášet informace, které má obecní zastupitelstvo k dispozici, aby obèané mohli kvalifikovanì zasahovat do chodu obce.
Podle odezvy obèanù se v budoucnu rozhodne o frekvenci jeho vycházení a obsahu jeho dalších rubrik. Vaše názory a
stanoviska jsou vítány. Pokud nìkdo, z Vás obèanù, bude mít zájem spolupracovat na jeho obsahu, mùže se pøihlásit na
obecním úøadu osobnì nebo e-mailem.
Rádi bychom také oslovili Vás všechny, kteøí vlastníte nìco zajímavého o Slatinkách a chtìli by jste se o to podìlit s
ostatními spoluobèany, aby jste neváhali a svùj pøíspìvek poskytli redakèní radì. Jen Vás musíme upozornit, že žádné
politické a jim podobné pøíspìvky nebudou v tomto zpravodaji zveøejòovány.
Pøedem dìkujeme všem, kteøí nám pomohou lépe a kvalitnìji informovat o dìní v naší obci.
Závìrem bychom Vám chtìli, jménem redakèní rady zpravodaje, popøát klidné a spokojené Vánoce a do dalšího roku
hodnì zdraví, štìstí a osobní pohody.

Slovo starosty Obce Slatinky
Vážení spoluobèané,
je to právì rok od øádných voleb do zastupitelstva obce Slatinky, kdy se zastupitelstvo
nedohodlo na složení a tyto se pak opakovaly v bøeznu letošního roku.
Z tìchto voleb vzešlo zastupitelstvo, kterému se již podaøilo zvolit starostu, místostarostu
a pøedsedy výborù a komise tak, aby bylo schopno se usnášet a hlavnì pøipravit øádný
rozpoèet.
Zaèali jsme pracovat na dokonèení úkolù z minulého volebního období jako je
dopracování projektové dokumentace pro územní a stavební povolení stavby chodníku na
Vìtøák. Na této stavbì se nám nedaøí dlouhodobì dokonèit stavební dokumentaci pro
realizaci stavby. V tomto pøípadì platí, že nejlevnìjší není vždy to nejlepší. Toto pøísloví èi
rèení se nám potvrdilo stoprocentnì, kdy projektant s nejlevnìjší nabídkou není schopen
dokonèit práci a pøedat stavební dokumentaci pro vydání stavebního povolení. V tomto
místì zvaném „Mišnice“ je zúžený profil vozovky a obec má za cíl vybudovat zde
opìrnou zeï pøi pravé stranì, aby došlo k rozšíøení stávající komunikace pro výstavbu chodníku. Dále pak máme
rozpracovaný projekt „Oprava místní komunikace na „Pøíhonì“, který se již realizuje vlastními silami (zamìstnanci) a je
již ze tøí ètvrtin hotov a na jaøe roku 2016 nás èeká dokonèení posledního úseku a to od Jelínkù po Èernochovo (nyní
Markovo). Na již hotovém úseku byly opraveny dvì odstavné plochy pro cca ètyøi až pìt aut. Upravili jsme i pøilehlý svah,
osely ho trávou a na jaro budeme vysazovat stromky a nízké keøíky na zpevnìní svahu tak, aby nebránili ve výhledu a
bezpeènosti provozu v této èásti naší obce. Bude tøeba opravit ještì èást rozpadlé opìrné zdi naproti rodinného domu
manželù Pluskalových.

Zaèíná nové plánovací období
V minulých letech bylo Evropskou unií dotováno mnoho staveb a projektù v našem regionu Haná. V dnešní dobì se tvoøí
nový program rozvoje obce Slatinky na léta 2016-2022. V dotazníkové anketì jsme si utvoøili pøedstavu, co naši
spoluobèané vnímají jako správné kroky k prosperitì a pokroku v naší obci a tyto námìty a poznatky se snažíme
zapracovat do programu na pøíští období. Tento program se stane na toto období jakýmsi vodítkem, není ale dogma nebo
nevíme, co život pøinese a kolik finanèních prostøedkù se podaøí na tyto akce shromáždit tak, aby se obec nemusela nìjak
výraznì zadlužovat. Výsledek práce programovacího týmu je vyvìšen na webových stránkách obce k nahlédnutí.
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Zmìna zákona o odpadech
Se zmìnou zákona o odpadech obec vydala novou vyhlášku o tøídìní
shromažïování a svozu komunálního odpadu a tím vznikla
povinnost obci i obèanùm více tøídit své odpady. Obec pro tyto úèely
vytvoøila místa odkládání odpadu a zejména se osvìdèil kontejner na
bio odpad umístìný za garážemi u bývalé zemìdìlské váhy.
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu na odbìr tohoto odpadu, ale i
velkoobjemového èi nebezpeèného odpadu a stavební sutì do
500kg/rok na jedno èíslo popisné s firmou Centra v Lutínì. Zaèali
jsme realizovat sbìrné hnízdo u novostaveb tak, aby bylo dùstojné
jedenadvacátému staletí. Toto sbìrné místo je již v provozu a naši
obèané z èásti Moèilky mohou v klidu zaparkovat svoje auto a odpad Zdravé životní prostøedí, to jsou také vzácné
roztøídit do nádob aniž by bylo nutné zastavovat èi nìjak omezovat
koniklece na Vápenici. foto Jan Coufal
provoz na tomto frekventovaném místì. Obec Slatinky v návaznosti
na nový zákon o odpadech zaèala mít problém i s doèasným uložením a tøídìním (odpadu) z realizovaných staveb v obci.
Po letošní zkušenosti s Èeským inspektorátem životního prostøedí jsme dostali nabídku od rodiny Skyvových na
odkoupení pozemkù za kravínem, které jsou vhodné pro stavbu sbìrového dvora pro potøeby naší obce. Pozemky mají
rozlohu témìø šest tisíc metrù ètvereèních a polovina z nich je oznaèena jako ostatní plocha a manipulaèní plocha z èehož
vyplývá, že obec nebude muset pøi realizaci stavby sbìrového dvora platit poplatek za vynìtí z pùdního fondu což, by ji
mohlo stát pøi dnešních cenách až 4,5 milionu. Pozemky potøebné pro tuto stavbu nás tak vyjdou na necelých dvì sta tisíc.
Vážení spoluobèané, chtìl bych Vám podìkovat za vzorné tøídìní odpadù ze svých domácností, což mìlo v minulosti i
dnes pozitivní dopad na výši placení za odvoz a likvidaci odpadù, která je dlouhodobì na pouhých 250,- Kè a byla nejnižší
ze všech obcí Regionu Haná. Pro pøíští rok chystáme svoz komunálního odpadu každých ètrnáct dní a tato zmìna bude stát
i nìjaké finanèní prostøedky navíc. Zastupitelstvo bude pøedkládat na poslední veøejné schùzi v roce 2015 návrh na
zvýšení poplatku o padesát korun tak, aby byly pokryty nejnutnìjší náklady na tuto službu.
Na závìr mi Vážení spoluobèané dovolte, abych vám jménem svým i celého zastupitelstva popøál krásné Vánoce a šastný
nový rok, rodinnou pohodu, štìstí a zdraví.
Jaromír Crha, starosta obce

Nový územní plán Slatinky
Zastupitelstvo obce Slatinky dne 3.8. 2015 v rámci veøejného zasedání pøijalo rozhodnutí, o poøízení nového územního
plánu (ÚP), schválilo funkci poøizovatele, kterou bude vykonávat Magistrát mìsta Prostìjova, stavební úøad–oddìlení
územního plánování a urèilo místostarostu Ing. Romana Luczku zastupitelem pro spolupráci s poøizovatelem ve vìcech
tvorby ÚP.
Hlavním dùvodem poøízení územního plánu je skuteènost, že obec Slatinky postrádá aktuální a kompletní platnou územnì
plánovací dokumentaci pro koordinovaný a koncepèní rozvoj všech èinností ve svém správním území. V souèasnosti je
územní rozvoj obce realizován dle schváleného územního plánu sídelního útvaru Slatinky z roku 1997 a jeho následných
zmìn, který je však do doby vydání novì
poøizovaného územního plánu stále platný.
Na úøední desce Obce Slatinky je zveøejnìna
veøejná vyhláška, kterou je oznámeno zahájení
projednávání návrhu Zadání územního plánu
Slatinky, jako jeden z prvních, ze zákona
povinných, krokù. Do 4. ledna 2016 je možné do
Zadání ÚP nahlédnout v kanceláøi obecního úøadu
ve Slatinkách v dobì úøedních hodin.
Podrobnìjší informace o celém postupu poøizování
ÚP budou uvádìny v následujících vydáních
zpravodaje. Dobu poøizování nelze jednoznaènì
urèit, ale ze zkušeností jiných obcí není výjimkou
období 2 až 3 roky.
Ing.Roman Luczka, místostarosta
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Vítání obèánkù
Ve støedu 11.listopadu.2015 se na sále obecní úøadu uskuteènilo tradièní „Vítání
obèánkù“. V letošním roce se narodilo 8 dìtí, a z toho pøišlo, nebo spíše bylo
pøineseno, pìt z nich. Za pøispìní poèetné asistence rodièù, prarodièù a sourozencù
je do svazku obce pøivítali starosta Jaromír Crha, Silvie Spurná a pøedseda kulturní
komise Jiøí Èep.
Popøáli dìtem i
rodièùm hodnì zdraví,
štìstí a spokojený život
v naší obci. Každý nový
obèánek pak dostal do
vínku krásnou hraèku,
pamìtní list, 3 000,- Kè
a maminky kytièku.
S k u l t u r n í m
programem vystoupily
dìti z místní Mateøské
školky pod vedením
øeditelky Hany
Protivánkové.

Setkání seniorù
V pátek 13.11.2015 se sešli naši senioøi na sále OÚ, aby u
sklenièky vína probrali to, co se za rok od posledního
setkání událo v jejich blízkém okolí.
Nejprve se všichni zapsali do obecní kroniky. Pøítomné
dámy byly obdarovány kytièkou a pak si všichni spoleènì
vyslechli pár slov od pana starosty, který je pøivítal a
informoval o nejnovìjších událostech v obci. Jako každý
rok pro nì bylo pøipraveno obèerstvení, o které se
postaraly manželky zastupitelù a hasièù a o sladkou teèku
v podobì úžasných zákuskù ,paní Lakomá. Aby se naši
senioøi nenudili, vystoupili pánové ze sboru „Slavík“ a k
poslechu i tanci hráli Zdenek Kuèera se synem. Zábava
se rozjíždìla pomalu, vždy toho bylo tolik, co se muselo
probrat, ale nakonec se všichni dobøe bavili až do pùlnoci.

Mikulášská besídka
V pátek 4.12.2015 k nám pøišel Mikuláš . Tedy nejprve èerti se
samotným Luciferem. Ještì, že máme v obci jen samé „hodné“ dìti.
Èerti si žádné
nemohli odnést, i
když z nich
nìkteré mìli
velký respekt.
Ukápla dokonce i
nìjaká slzièka.
V š e c h n o
zachránil pøíchod
Mikuláše s andìly a spokojené dìtské tváøièky po obdarování
sladkostmi. Vystoupení dìtí z místní MŠ pod vedením paní øeditelky
a uèitelky naladilo dìti k poøádnému øádìní na taneèním parketu.
Dokonce si ti nejodvážnìjší troufli i na prohlídku pekla. Všechno se
vrátilo do starých kolejí a další sliby „ já už budu hodný/á“ se plánují
zase za rok.
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Termíny svozù odpadù na rok 2016
Mìsíc

Termín

Leden

5. ledna, 19. ledna

Únor

2. února, 16. února

Bøezen

1. bøezna, 15. bezna, 29. bøezna

Duben

12. dubna, 26. dubna

Kvìten

10. kvìtna, 24. kvìtna

Èerven

7. èervna, 21. èervna

Èervenec

5. èervence, 19. èervence

Srpen

2. srpna, 16. srpna, 30. srpna

Záøí

13. záøí, 27. záøí

Øíjen

11. øíjna, 25. øíjna

Listopad

8. listopadu, 22. listopadu

Prosinec

6. prosince, 20. prosince

Co se chystá?
Pøedvánoèní zpívání koled
Tradièní zpívání koled se uskuteèní
23.12.2015 v 17.00 u kaplièky
Jako tradiènì si zazpíváme spoleènì se sborem Slavík

Novoroèní výstup na Kosíø
Stejnì jako každý rok se koná výstup na „Hanácké
Mont Blank“ od 8.00 do 16.00 hodin. Pøijïte si proèistit
hlavu a protáhnout nohy. Obèerstvení zajistí hasièi a
pøijde i Kosíøan

Plán akcí na rok 2016
1.1.2016 Novoroèní výstup na Kosíø
23.1.2016 Ples Sportovního klubu
6.2.2016 Ostatky
30.4.2016 Stavìní máje
7.5.2016 Osvobození- pálení vatry
28.5.2016 Kácení máje
25.-26.6.2016 Hody
5.-.6.7.2016 Turnaj v malé kopané
15.10.2016 Výlov rybníka
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