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Znak obce Slatina
Znak obce byl slavnostně odhalen při oslavách 700. výročí první zmínky o obci v sobotu 1. září 2018.
Heraldik vycházel především z hlavních toponomastických, geografických, patrociniálních i dalších
místopisných reálií a zajímavostí obce.
Ikonografický význam obecního znaku obce Slatiny je následující:
- tři modré vodorovné vlnité pruhy představují „slatinu“ (tj. mokřad protkaný mnoha drobnými
vodotečemi), čili tzv. mluvící znamení stejnojmenné obce (známé latinské „nomen omen“)
- lem štítu je v zelené barvě naděje (tj. venkova, luk a polí, zemědělství, ale i přírody)
- zlaté lipové listy (směřující v zeleném lemu štítu do čtyř základních světových stran) symbolizují
zdejší četné lípy a jsou naším známým národním symbolem
- zkřížená biskupská berla a lodní veslo na třech modrých vlnitých břevnech (tj. pruzích) odkazují
na dobře známé atributy (duchovní hodnost i nástroj umučení) pražského biskupa sv. Vojtěcha,
patrona místního kostela a našeho národního světce evropského významu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Připomínáme - podzimní úklid – sobota 15. září 2018
 Mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu proběhne na návsi u prodejny
od 7.30 – 8.00 hod
 Velkoobjemové kontejnery budou od 7.00 do 12.00 hod. přistaveny na návsi proti prodejně.
 Sběr starého železa – staré železo dávejte na hromadu na návsi vedle „Domu služeb“
od 7.00 do 12.00 hod.
 Sběr starých pneumatik – od 7.00 – 12.00 bude přistaven na návsi proti prodejně kontejner
na staré pneumatiky. Určeno pouze pro fyzické osoby, které mohou zdarma odevzdat
pneumatiky z osobních automobilů bez disků!!!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zájezd - Zahrada Čech Litoměřice
Sraz přihlášených účastníků zájezdu do Litoměřic na „ZAHRADU ČECH“ v úterý 18. září ve 12,00
na návsi před prodejnou Jednoty. Objednané vstupenky (dospělí 100,-; důchodci 80,-) budou hrazeny
v autobuse včetně cestovného 100,- Kč (neplatí důchodci).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dětské rybářské závody

V neděli 23. září se konají dětské rybářské závody od
8.30 – 12.00, sraz u „Slatiňáku“ (dolní rybník) v 8.00. Každý závodník musí
mít svůj podběrák a vezírek (popř.kýbl), lovit se bude na jeden prut.
Zájemci (děti od 5 – 15 let) se musí přihlásit a zaplatit startovné 100,v Hospůdce na hřišti, na obecním úřadě nebo ve škole do 20. září.
Občerstvení zajištěno.

Volby do zastupitelstva obce
Volby se budou konat v zasedací místnosti obecního úřadu:
v pátek
v sobotu

5. 10. 2018
6. 10. 2018

od 14.00 – 22.00
od 8.00 – 14.00

Voliči bude umožněno hlasování po prokázání totožnosti (občané ČR - platný občanský nebo cestovní průkaz,
občané jiného členského státu EU – průkaz o povolení k pobytu, cizinci musí předem požádat obecní úřad o zápis
do dodatku seznamu voličů, pokud tak již neučinil v předešlých volbách). Hlasovací lístky budou každému voliči
dodány nejpozději 3 dny před volbami. Voliči, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou dostavit do volební
místnosti, se mohou domluvit (např. telefonicky) na obecním úřadě nebo v den voleb s volební komisí
(tel.312 583 198), aby zástupci komise přišli k nim domů.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nabídka služby kominíka
Ve spolupráci s firmou KROS s.r.o. – kominictví nabízíme provedení kontroly a čištění spalinových cest
a komínů ve dnech 9. – 12. 10. 2018.
Čištění spalinových cest – běžné znečištění
Kontrola spalinových cest – 1 komínový průduch
každý další komínový průduch v objektu
Dopravné

- zdarma
- 400 Kč
- 100 Kč
- není účtováno

V případě zájmu, kontaktujte obecní úřad tel. 312 583 198, ou.slatina@tiscali.cz do 27. září!!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
ČEZ, a.s. upozorňuje vlastníky a uživatele pozemků, přes které vede rozvod vysokého a nízkého napětí, aby
udržovali v blízkosti zařízení ochranná pásma, jak jim ukládá energetický zákon. Minimální vzdálenosti větví
stromů a jiných porostů od nadzemního vedení je uveden na webových stránkách obce nebo na vývěsní tabuli
u zastávky autobusu. Při kácení a oklešťování stromoví je nutné dodržovat bezpečné vzdálenosti od vodičů.
Pokud by byla ohrožena bezpečnost a funkčnost vedení, lze práce provádět pouze se souhlasem společnosti ČEZ
a.s.
Pokud vlastník nebo uživatel nemovitosti nezajistí prořezání stromů do 15. 11. 2018, provede okleštění
dřevin společnost ČEZ a.s.
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starší přípravka a mladší žáci (www.skslatina.webnode.cz)– zápasy na hřišti ve Slatině:
15.09.
10.00
mladší žáci
29.09.
10.00
mladší žáci
04.10.
17.00
starší přípravka
13.10.
10.00
mladší žáci
25.10.
16.00
starší přípravka

NE
NE
NE
NE
NE
NE

dospělí (www.skslatina.estranky.cz):
16.09
16.30
Slatina - Vinařice
23.09.
16.30
Družec B - Slatina
30.09
16.30
Slatina – Zlonice B
07.10.
16.00
Velké Přítočno B - Slatina
14.10.
16.00
Zákolany - Slatina
21.10.
15.30
Slatina – černuc B

Přijďte podpořit naše malé i velké fotbalisty!!

