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Veřejné zasedání zastupitelstva obce se bude konat
v úterý 2. června od 18.00 v zasedací místnosti obecního úřadu.
Účast pouze v rouškách.
--------------------------------------------------------------------------------Hlasování pro Slatinu – hrajeme o 398 630,-Kč.
Obracíme se na Vás se žádostí o podporu projektu „Sportovní areál jako místo pro
komunitní život ve Slatině - revitalizace asfaltové plochy (tj. plochy vedle nové
pergoly, která bude sloužit jako víceúčelové hřiště a současně parket). Projekt zpracovala
a podala paní Lenka Havlíková.
Hlasování probíhá na internetových stránkách mujkraj.kr-stredocesky.cz/hlasovani.
Hlasovat můžou pouze osoby s trvalým bydlištěm na území Středočeského kraje a starší
18let. Našemu projektu může každý z Vás dát dva kladné hlasy. Poslat hlasy lze
z jednoho počítače za několik lidí. Pokud víte, že máte v příbuzenstvu starší generaci,
která to nezvládne a poskytne Vám údaje z OP – číslo občanského průkazu a datum
narození, potom můžete hlasovat i za ně. K hlasování můžete využít i chytrý mobil.
Postup:
1. Klikněte na odkaz hlasování (je zveřejněn na webových stránkách obce).
2. Vyplňte údaje z OP, zaškrtněte nejsem robot, souhlas se zpracováním + ověřit.
3. V nabídce projektů najděte projekt Slatiny (oblast – Kladno, kategorie – Sport a volný čas)
– vedle projektu jsou tři kolečka – klikněte na první dvě s plusem, zamodří se.
4. Vraťte se zpátky nahoru na stránku a dejte potvrdit.
5. Opravdu chcete potvrdit hlasování, nevyužili jste všechny hlasy – ano, potvrzuji.
6. Děkujeme, vaše hlasy jsme v pořádku přijali a děkuje Vám i Slatina!

Úřední hodiny OÚ Slatina:
Úterý
Čtvrtek

8.00 – 11.30
8.00 – 11.30

15.00 – 17.00
15.00 – 17.00

Pokud není nutné osobní jednání, je možno váš požadavek vyřídit těmito způsoby:
- Telefonicky na tel.: 312 583 198
- Vhodit do schránky umístěné na budově OÚ
- Zaslat emailem: ou.slatina@tiscali.cz
- Zaslat datovou schránkou: wq5bggb
Vstup do kanceláře:
 pouze v době úředních hodin


po jedné osobě za dodržení hygienických opatření:
- S rouškou zakrývající nos a ústa
- Dezinfekce rukou (na chodbě je umístěn antibakteriální gel)
- Dodržovat min. 2 m vzdálenost od další osoby

Webové stránky obce změnily design, v současné době se upravuje jejich obsah.
Děkujeme za pochopení.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pobočka České pošty Olovnice – dočasná změna hodin pro veřejnost do 30.6.2020
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8.00 – 13.00
8.00 – 13.00
12.00 – 17.00
8.00 – 13.00
8.00 – 13.00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Odpady:

Většina občanů si stěžuje na nevzhledné okolí kontejnerových stání, kolem kterých někteří lidé
odkládají odpad a tvoří tak nepořádek. Kontejnery jsou neustále přeplněné i přesto, že svoz je
pravidelně každý týden. Je velmi chválihodné, že občané třídí odpad a my bychom rádi předcházeli
nepořádku a vytvořili další kontejnerová stání, ale bohužel, vhodné místo pro kontejnery v naší obci
jsme nenašli. Proto nabízíme dotované pytle na tříděný odpad (za poplatek pro občana 10,-Kč).
Pytle lze zakoupit na obecním úřadě nebo v prodejně Jednoty a jsou sváženy poslední pátek
v měsíci.
Dále nabízíme možnost svozu BIO odpadu formou popelnic, na obecním úřadě jsou k dispozici
hnědé popelnice. Cena svozu za 120 litrovou nádobu je 891,- a za 240 litrovou 1.125,- za rok.
Vývoz je každý sudý pátek od dubna do listopadu.

