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Vážení spoluobčané,
čas alespoň v mých očích běží opravdu neuvěřitelným způsobem. Přijde mi, že obdobné řádky jsem psal
v podstatě před nedávnem. Nicméně nedá se nic dělat, rok se opět sešel s rokem. Zodpovědně však
mohu konstatovat, že naše obec je v současné době zkonsolidovaná tak, že se může s přispěním
vlastních zdrojů pouštět do rozličných investičních akcí, které dopomáhají ke zlepšování životních
podmínek nás všech.
Jednou z nejzásadnějších věcí se bezesporu stala výstavba nové mateřské školy, která začátkem
letošního školního roku vstoupila do své premiérové sezony. Jsem tomu opravdu velice rád, neboť
pomoc rodinám s malými dětmi považuji za nezbytnou. Totéž ale mohu říci o realizaci střechy na našem
kostele, jejíž oprava byla již nezbytná a zdlouhavá. V rámci obecních záležitostí musíme pečovat o
vlastní majetek, to je zkrátka nutnost, kterou není radno podceňovat. Zároveň Vás ale mohu ujistit, že se
v žádném případě nebudeme pouštět do nikterak riskantních projektů, na prvním místě bude vždy účel
spojený s nutností a efektivitou.
V současné době probíhá obnova polní cesty, která bude navazovat na nově vybudovanou polní cestu
nad vsí. Pořídili jsme malotraktor na údržbu veřejných prostranství. Na rozsáhlou rekonstrukci místní
komunikace kolem rybníku směr bytovky máme zpracovanou projektovou dokumentaci a čekáme na
vydání stavebního povolení, abychom mohli hned na začátku příštího roku požádat o dotaci. Obdobně je
tomu i v případě přechodu u školy, kdy máme projekt a čekáme na stavební povolení. Další připravenou
akcí je vybudování chodníků podél hlavní silnice, máme již projekt i stavební povolení a čekáme na
vhodný dotační titul. V příštím roce také chceme požádat o dotaci na výstavbu II. etapy školního hřiště
základní školy.
Milí spoluobčané, přeji Vám příjemné a pokojné prožití vánočních svátků v kruhu svých nejbližších.
Vstupte do nového roku 2020 šťastnou nohou, nechť Vám přinese mnoho pracovních úspěchů,
rodinného štěstí a hlavně hodně zdraví.
Zároveň také děkuji všem svým spolupracovníkům, bez jejichž podpory by pro mne bylo vše složitější.
Moc si toho vážím! Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2020!

Pavel Vosyka
starosta

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pozvánka na veřejné zasedání

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Slatina se koná v úterý 3. prosince
od 18.00 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Rozsvícení vánočního stromu na návsi
V neděli 1. prosince v 17.00 hod. se ve Slatině rozzáří vánoční strom.
Doprovodný program bude letos nově na hřišti od 17.15 -17.30, kde si
můžete užít vystoupení dětí z mateřské a základní školy. Opět nebude chybět
vánoční výstava šikovných spoluobčanů. Děti si mohou poslat balónek
s přáním Ježíškovi.
Na místě bude také možnost zakoupit si občerstvení.

Mikuláš
Ve čtvrtek 5. prosince bude po obci chodit Mikuláš s andělem a čerty.
Pokud budete mít zájem, aby Vás navštívili, nahlaste svůj požadavek na
obecním úřadě do čtvrtka 28. Listopadu (tel. 312 583 198, email:
ou.slatina@tiscali.cz).

Školní vánoční besídka
Děti a zaměstnanci základní školy Vás srdečně zvou v úterý
17. prosince v 17.00 do zasedací místnosti obecního úřadu
na vánoční besídku.

Ohňostroj – 29. prosince
Přijďte se společně rozloučit s rokem 2019 o pár dní dřív a to 29. prosince
ve 20.00 na fotbalové hřiště.
Na místě bude také možnost zakoupit si občerstvení.
***********************************************************************************
Informace obecního úřadu
 Úhradu za odvoz domovního odpadu na rok 2020 zaplaťte v lednu 2019 nejpozději do 31. 1.
Do konce ledna 2020 platí známky pro rok 2019. Ceny za svoz odpadu, které budou platit
od 1. 1. 2020, zatím neznáme, ale včas budou zveřejněny na webových stránkách a informační
tabuli u zastávky.
 Popelnice na komunální odpad i pytle na separovaný sběr musí být umístěny na svozová místa
v den vývozu již v 6.00 ráno!!!
 S blížícím se zimním obdobím upozorňujeme občany, aby v případě, že místní komunikace
nebudou pro popeláře sjízdné (náledí, sníh), přemístili popelnice tak, aby mohly být svezeny!
 Dle informace Vodáren Kladno – Mělník bude zdraženo vodné a stočné (od 1. 1. 2020 vodné
60,34 Kč a stočné 44,66 Kč).
 V úterý 26. 11. a 3. 12. bude místní prodejna Jednoty uzavřena - dovolená
Připomínáme úřední hodiny OÚ Slatina
Úterý
8.00-11.30
15.00-17.00
Čtvrtek
8.00-11.30
15.00-17.00
(Od 23.12. 2019 – 3.1.2020 DOVOLENÁ)

