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Čipování psů
Novela veterinárního zákona nařizuje od 1. 1. 2020 povinné čipování psů. Podle poslanců má tato
novela pomoci zamezit byznysu s nelegálními množinami a současně může významně pomoci
i majitelům psů ochránit svá zvířata od stresu spojeného s odchytem a obcím ulevit od zbytečných
výdajů spojených se zaběhnutím psů.
Svého psa můžete nechat čipovat již nyní. Jednoduše přivedete svého psa k veterináři, ten mu vpraví
mikročip pod kůži na krk za levé ucho pomocí speciálního jednorázového aplikátoru. Veterinář poznačí
číslo mikročipu nejen do očkovacího průkazu zvířete, ale i do své evidence psích pacientů.
Mikročip sám o sobě nemá vloženu žádnou informaci vyjma unikátního čísla, proto je nutné svého psa a
jeho čip zaregistrovat do některého z aktuálních registrů psů, aby v případě potřeby mohli veterinář nebo
bezpečnostní složky získat potřebné informace a aby vás jako majitele ztraceného psa mohli vyhledat a
zkontaktovat. Dále je nutné nahlásit číslo mikročipu na obecní úřad při placení poplatku
za psa.

 Nabízíme Vám možnost nechat očipovat svého psa v úterý 1. 10. 2019 v 16. 30
na návsi před „Domem služeb - kadeřnictví“ za cenu 300,-, očkovací průkaz
s sebou!!!

Informace ČEZ:
 V pátek 4. 10. 2019 bude od 8.00 – 12.00 přerušena dodávka elektřiny v ulici za školou
(čp. 25, 35, 55, 74, 82, 94, 154, 157, 161, 233)
 Odečet stavu elektroměrů proběhne 43. týden (od 21.10. – 27.10.). V případě, že nemáte
elektroměr přístupný z veřejného prostranství, je nutné napsat konečný stav na viditelné místo.
 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. 2019, provede
okleštění dřevin společnost ČEZ a.s.

 Místní prodejna Jednoty bude ve dnech 30. 9. - 1. 10. a 29. 10. z důvodů dovolené
uzavřena. Na webových stránkách obce (Služby a firmy v obci) je uveden odkaz,
kde je otevírací doba místní prodejny včetně změn z důvodů svátků, dovolené apod.
 Upozorňujeme, že oprava světel veřejného osvětlení bude prováděna 1 x za měsíc.
Nelze zajistit opravu ihned po nahlášení, opravu provádí soukromý podnikatel,
který se nemůže kdykoliv uvolnit.

 Ve spolupráci s Kominictvím – Ing. Jan Brynda nabízíme provedení pravidelné
kontroly a čištění spalinových cest v sobotu 26. 10. 2019. Cena 500 - 600,-/za
jednu spalinovou cestu, za každou další poloviční cena. V případě zájmu
kontaktujte obecní úřad tel. 312 583 198, ou.slatina@tiscali.cz do 15. 10. 2019.

****************************************************************

Večerní
procházku
Slatinou
s lampióny plánujeme na pátek
25. října. Průvod vychází v 19. 00
od základní školy. Malé děti pouze
v doprovodu rodičů, akce není
vhodná pro slabší povahy☻.
V případě nepříznivého počasí se
procházka nebude konat.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sport : Okresní soutěž – zápasy na hřišti ve Slatině
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starší přípravka a starší žáci (www.skslatina.webnode.cz)
28.09.
10.15
starší žáci
10.10.
16.30
starší přípravka
12.10.
10.15
starší žáci
24.10.
16.00
starší přípravka
26.10.
10.15
starší žáci
09.11.
10.15
starší žáci

-

dospělí (www.skslatina.estranky.cz):
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20.10.
03.11.

15.30
14.00

Slatina – Černuc B
Slatina – Zichovec B

