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Sbor dobrovolných hasičů ve Slatině pořádá
DĚTSKÝ KARNEVAL
v zasedací místnosti obecního úřadu
v sobotu 16. února od 14.00.
Vstupné dobrovolné.
 BOHATÁ TOMBOLA
 HRY A ZÁBAVA
 TANEC

*******************************************************************************
INFORMACE
O KONÁNÍ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE SLATINA
Místo konání: obec Slatina – zasedací místnost obecního úřadu
Datum konání: úterý 5. března 2019 od 18.00 hod.
---------------------------------------------------------------------------------------------Informace Mateřská škola:
 Budova mateřské školy byla v prosinci 2018 zkolaudována, v současné
době probíhá zadávací řízení na vnitřní vybavení, zbývá ještě provést
oplocení. Stávající herní prvky budou mimo areál MŠ
 Do konce února bude vyhlášeno výběrové řízení na ředitele/ředitelku
(informace bude zveřejněna na úřední desce a webových stránkách)
 Zápis dětí proběhne v květnu
 Provoz bude zahájen v září 2019

********************************************************************************
Zveme všechny ženy
v sobotu 9. března od 14.00
do zasedací místnosti obecního úřadu
na „DÁMSKOU JÍZDU“
a posezení s herečkou
URŠULOU KLUKOVOU.
Občerstvení zajištěno.
Místenky je nutné si rezervovat na tel. čísle 312 583 198 nebo
ou.slatina@tiscali.cz do konce února!!!
********************************************************************************
Upozornění:
 Na březen opět plánujeme akci „ukliďme si Slatinu“. Pokud Vám není lhostejné, že se všude
povalují odpadky, které odhazují nejen neukáznění spoluobčané ale i projíždějící, přijďte
v sobotu 9. března v 9.00 hod. před prodejnu Jednoty, připraveny budou pytle i ochranné
rukavice.
 Upozorňujeme majitele aut, aby parkovali tak, aby mohl být sníh z komunikací odhrnut.
 V případě, že jsou komunikace nesjízdné, umístěte popelnice, aby mohly být svezeny.

--------------------------------------------------------------------------------------------Jarní úklid – sobota 16. března 2019
 Mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu proběhne na návsi u prodejny
od 7.30 – 8.00 hod
Fyzické osoby mohou odevzdat zdarma tyto druhy odpadu: zářivky a výbojky, autobaterie
a monočlánky, vyjeté oleje a použité olejové filtry, barvy a laky , kyseliny, rozpouštědla, čističe,
vč. obalů, nádoby od sprejů, staré a nepotřebné léky, lednice, TV, počítače apod.
 Velkoobjemové kontejnery budou od 7.00 do 12.00 hod. přistaveny na návsi proti prodejně.
Pro tento účel se odpadem rozumí: starý nábytek, koberce, kamna, vany, WC, umyvadla, PVC
krytina a další velkoobjemový odpad, nepatří sem však nebezpečné složky komunálního
odpadu, zemina, stavební suť nebo staré pneumatiky.
 Sběr starého železa – staré železo dávejte na hromadu na návsi vedle „Domu služeb“
od 7.00 do 12.00 hod.

