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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Volby se budou konat v zasedací místnosti obecního úřadu:
v pátek
v sobotu

8. 10. 2021
9. 10. 2021

od 14.00 – 22.00
od 8.00 – 14.00

Voliči bude umožněno hlasování po prokázání totožnosti (platný občanský nebo cestovní průkaz).
Hlasovací lístky budou každému voliči dodány nejpozději 3 dny před volbami. Voliči, kteří se ze
zdravotních důvodů (úraz, dlouhodobá nemoc, omezená pohyblivost, nikoliv karanténa či izolace
z důvodu COVID-19) nemohou dostavit do volební místnosti, se mohou domluvit (např. telefonicky) na
obecním úřadě nebo v den voleb s volební komisí (tel.312 583 198), aby zástupci komise přišli k nim
domů.
V případě nařízené karantény či izolace z důvodu COVID-19 lze volit z auta (drive-in) ve středu
6. října v čase 8.00 – 17.00 na stanovišti Kladno, ul. Železničářů, parkoviště u zimního stadionu. Další
možnost je volba do zvláštní přenosné volební schránky ve dnech voleb, kdy je nutné se nahlásit
Krajskému úřadu Středočeského kraje na telefonních číslech 257 280 472, 257 280 880 do čtvrtka
7. října do 20:00 hod.
=========================================================================

Informace ČEZ:
Odstávka elektřiny – čtvrtek 7. 10. 2021 od 7.30 – 18.30 v lokalitě č. p. 1-12, 14-28, 30, 31,
32, 35, 37, 38, 39, 41, 44-56, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 69, 72-77, 79, 80, 81, 82, 84,86, 87, 88,
93, 94, 97, 98, 101-110, 124, 125, 126, 132, 134-142, 144, 146-150, 153-161, 164, 165 - 232,
233, 238 + parcelní č. 2/2, 221/2
Registrujte se zdarma na www.cezdistribuce.cz/sluzba a informace o odstávkách elektřiny
budete dostávat e-mailem nebo SMS. U poruch obdržíte SMS s předpokládanou dobou
obnovení dodávek.
Odečet stavu elektroměrů proběhne 43. týden (od 25.10. – 31.10.). V případě, že nemáte
elektroměr přístupný z veřejného prostranství, je nutné napsat konečný stav na viditelné místo.

Večerní procházku Slatinou s lampióny
plánujeme na úterý 26. 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.

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

Ve spolupráci s Kominictvím – Ing. Jan Brynda
nabízíme provedení pravidelné kontroly a čištění
spalinových cest ve čtvrtek
28. 10. 2021.
V případě zájmu kontaktujte obecní úřad tel.
312 583 198, ou.slatina@tiscali.cz do 20. 10. 2021.

===================================================================

Opakovaně upozorňuje občany na zákaz vodění
psů na dětská hřiště U pramene, u Anglického
resortu a u hřiště. Tento zákaz také platí v celém
sportovním areálu. Buďte prosím ohleduplní
k ostatním návštěvníkům!!! Děkujeme za
pochopení.
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