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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám tímto poděkoval za projevenou důvěru, které se mě a celému
zastupitelstvu dostalo při volbách do obecního zastupitelstva. Jsem velice rád, že budeme
moci navázat na rozdělané projekty, jež byly započaty v minulém volebním období. Dále
máme v plánu postupně představovat další vize a záměry, na jejichž základech se již nyní
pečlivě pracuje.
Vězte, že uděláme vše proto, aby se nám ve Slatině žilo co nejlépe, a zároveň mohu
slíbit, že i nadále bude mít každý občan dveře na úřad otevřené.
Po uplynutí lhůty na zpochybnění výsledků voleb bude svoláno ustavující zasedání,
kde bude mimo jiné schválen výběr firmy, která provede do konce listopadu opravu
komunikace nad obecním úřadem. Tato akce bude financována z dotace Středočeského
kraje. Další opravy, které jsou naplánované, se budou týkat místní komunikace kolem
rybníka směr bytovky a komunikace k bývalé hospodě. Díky tomu, že je nutné vyřešit
řádné odvodnění místa u rybníka, musíme nechat zpracovat projektovou dokumentaci.
Současně řešíme přechod u základní školy.
V září byl osazen třetí křížek u vysílače mezi Slatinou a Olovnicí. Vedle křížku děti
z naší školy zasadily lípu, národní strom, symbol české historie a našeho domova. Nemohly
si vybrat lepší načasování, protože tento rok slavíme 100. výročí vzniku naší republiky
a 700 let od první zmínky o naší obci.
Ještě jednou děkuji za Vaši podporu a přeji vše dobré

Pavel Vosyka, starosta obce

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odečet stavu elektroměrů proběhne 43. týden (od 22.10. – 26.10.).
V případě, že nemáte elektroměr přístupný z veřejného prostranství,
je nutné napsat konečný stav na viditelné místo.

Na pátek 9. listopadu plánujeme večerní procházku
Slatinou s lampióny. Průvod vychází v 18. 00
od základní školy. Malé děti pouze v doprovodu rodičů,
akce není vhodná pro slabší povahy☻. V případě
nepříznivého počasí se procházka nebude konat.

****************************************************************
Odpady:
 U prodejny Jednoty je přistaven bílý kontejner, do kterého můžete vhazovat pouze
čisté a zabalené oděvy, obuv, bytový textil a hračky.
 U prodejny je též umístěna nádoba na sběr jedlých olejů a tuků, kam patří použité
oleje a tuky z domácnosti v uzavřených PET lahvích, nepatří sem technické oleje
(převodové, motorové, tlumičové), maziva a kapaliny, tento odpad je nutné odevzdat
do nebezpečného odpadu.
 Při použití jednorázové známky na svoz popelnice je nutné tento svoz nahlásit do
12:00 předchozího dne na bezplatné tel.lince 800101102 nebo SMS zprávou na
tel.č. 725871764. V SMS zprávě uveďte „jednorázový svoz“ a celou adresu, včetně
názvu obce. Jedná se zejména o týdny v letním období, kdy není svoz
čtrnáctidenních známek, protože popeláři nezajíždějí do všech ulic z důvodu, že
v této ulici není pravidelný týdenní svoz, a může dojít k tomu, že popelnice nebude
vyvezena.

------------------------------------------------------------------------------------------------------Sport : Okresní soutěž
-

starší přípravka a mladší žáci (www.skslatina.webnode.cz)– zápasy na hřišti ve Slatině:
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dospělí (www.skslatina.estranky.cz):
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Slatina – Černuc B
Pletený Újezd – Slatina
Slatina - Třebichovice

