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Vážení spoluobčané,
nacházíme se na konci roku 2020, který měl pouze jednoho jediného jmenovatele, stal se jím Covid –
19, neznámý virus, který výrazným způsobem vstoupil do našich životů. Když jsem tyto řádky psal před
rokem, nedokázal jsem si představit, že se v rámci obce budeme potkávat jen sporadicky. Nedokázal
jsem si představit ani utlumení společenského, kulturního i sportovního života, k němuž výrazným
způsobem došlo v druhé polovině roku.
Navzdory všem těmto omezením se nám však přece jen povedlo splnit vytyčené cíle, přestože o jejich
realizaci jsem měl určité pochyby. Přece jen, situace kolem Covidu byla v průběhu měsíců značně
nepřehledná a pokud bychom některé investiční akce museli odložit, nebylo by se čemu divit. Nicméně i
v této komplikované době se nám podařilo dokončit první část asfaltové komunikace kolem rybníka na
návsi, společně s vybudováním chodníku podél této komunikace. Ve stádiu dokončení je i oprava místní
cesty od školy směrem k nově vybudované vycházkové cestě. Rovněž finišuje i výstavba víceúčelového
dětského hřiště, jehož součástí je odvodnění v blízkosti hřiště fotbalového (vedle nově vybudované
pergoly). Naproti tomu stále řešíme situaci kolem rybníka, nechali jsme na vlastní náklady vyhotovit
hydrogeologické posudky od společnosti Deconta s návrhem na řešení. Na výsledky posudků nyní
čekáme. Z dalších zajímavých projektů nemohu opomenout vznik dětského hřiště v Anglickém rezortu.
V neposlední řadě byla dokončena oprava střechy kostela se sakristií, přičemž v současné době se
pracuje na opravě střechy nad vstupní lodí do samotného kostela. Radost mám také z nového posezení u
již zmíněné vycházkové cesty nad vsí.
I v následujícím roce bychom rádi pokračovali ve zvelebování naší obce. V plánu máme vybudování
I. etapy chodníků, kde součástí bude i bezpečný přechod u školy a pod obecním úřadem. Pokračovat
budeme v opravě kostela. Ve škole plánujeme vybudovat venkovní učebnu a pokud dostaneme dotaci
tak i II. etapu sportoviště za školou (tj. vybudování doskočiště, přemístění stávajících herních prvků na
vhodnější místo s vybudováním nových bezpečnostních dopadových ploch a stavební úpravy nářaďovny
v objektu ZŠ).
Milí spoluobčané, jelikož jsou stále v platnosti povinná vládní nařízení, proběhne letošní rozsvícení
vánočního stromu bez doprovodného programu a veškeré občanské účasti. Stane se tak první adventní
neděli 29. 11. 2020 v 17.00 hod. Ve stejném režimu pak proběhne Silvestrovský ohňostroj, a to 31. 12.
2020 od 20.00 hod.
Závěrem mi dovolte, abych Vám touto cestou ještě jednou moc a moc poděkoval za spolupráci ve věci
dodržování všech hygienických nařízení, která více či méně ovlivňují naše životy. Velice si vážím toho,
kterak My, občané Slatiny, jsme schopni v takto těžkých časech držet při sobě. Věřím, že již brzy
budeme z nejhoršího venku. Přeji Vám co možná nejklidnější Vánoce a především pevné zdraví v roce
2021.

Pavel Vosyka
starosta

Pozvánka na veřejné zasedání

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Slatina se koná v úterý 8. prosince
od 18.00 v zasedací místnosti obecního úřadu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Informace obecního úřadu – odpady

• Pytle na separovaný sběr v prosinci nebudou vyváženy poslední pátek, ale ve
středu 30. 12.
• Upozorňujeme na vývoz čtrnáctidenních svozů (zelená známky), kdy poslední
svoz bude 31. prosince, pak hned následující týden 7. ledna a pak v pravidelný
čtrnácti denních intervalech.
• Úhradu za odvoz domovního odpadu na rok 2021 zaplaťte v lednu 2021
nejpozději do 31. 1. Do konce ledna 2021 platí známky pro rok 2020. Ceny za
svoz odpadu, které budou platit od 1. 1. 2021, 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!

---------------------------------------------------------------------------------------------Úřední hodiny OÚ Slatina:
Úterý
Čtvrtek

8.00-11.00
8.00-11.00

15.00-17.00
15.00-17.00

Od 23.12. 2020 – 3.1.2021 DOVOLENÁ

