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Vážení spoluobčané, milí přátelé,
těšil jsem se na chvíli, kdy Vám budu moci oznámit zprávu o ustupující koronavirové krizi, pod jejíž
tíhou jsme byli nuceni fungovat přibližně dva roky. Situace ve světě je však taková, že si klidu hned tak
neužijeme. Dovolte mi, abych tímto vyjádřil podporu ukrajinskému národu, který nyní čelí
neomluvitelné vlně útlaku ze strany Ruské federace. Je mi z toho opravdu smutno, ani si neumím
představit, co by se dělo, kdyby se válečný konflikt ještě více přiblížil k hranicím naší země. Věřme, že
tomu tak nebude a že zlo bude potlačeno v zárodku.
Navzdory tomu však musí pokračovat život v naší obci. I pro letošní roky jsme pro Vás připravili
několik investičních akcí, jež by měly být ku prospěchu nás všech. V prvé řadě se jedná o zahájení první
etapy výstavby chodníku, který bude veden ve směru od Olovnice k provozovně obchodu COOP.
Součástí projektu bude taktéž přechod pro chodce se zálivem. Další přechody by měly vzniknout pod
budovou obecního úřadu a u místní školy.
Z kulturních akcí se pokusíme navázat na přetrženou nit z předchozích let. V měsíci březnu bude na
programu oblíbená Dámská jízda, o měsíc později pak většinu obyvatel jistě potěší tradiční pálení
čarodějnic. V červnu pak završíme první pololetí příjemným dětským dnem.
Věřím a doufám, že je na co se těšit. Zároveň věřme v lepší zítřky a vzájemně se opatrujme.

Pavel Vosyka, starosta
==========================================================================

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat v úterý
15. března od 18.00 v zasedací místnosti obecního úřadu
=========================================================================
Informace – odpady:
➢ Při použití jednorázové známky na svoz popelnice je nutné tento svoz
nahlásit do 14:00 předchozího dne na bezplatné tel.lince 800101102 nebo SMS zprávou
na tel.č. 725871764. V SMS zprávě uveďte „jednorázový svoz“ a celou adresu, včetně názvu
obce. Jedná se zejména o týdny v letním období, kdy není svoz čtrnáctidenních známek, protože
popeláři nezajíždějí do všech ulic z důvodu, že v této ulici není pravidelný týdenní svoz, a může
dojít k tomu, že popelnice nebude vyvezena.
➢ Jarní úklid – kontejnery na velkoobjemový odpad a mobilní svoz nebezpečných složek
komunálního odpadu plánujeme na sobotu 30. dubna. Bližší informace budou v dalším čísle
Zpravodaje a na webových stránkách obce.

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

Zveme všechny ženy
v sobotu 12. března od 14.00
do zasedací místnosti obecního
úřadu
na „DÁMSKOU JÍZDU“
- posezení s herečkou
a zpěvačkou
HANKOU KŘÍŽKOVOU.
Občerstvení zajištěno.
Místenky je nutné si rezervovat na tel. čísle 312 583 198 nebo
ou.slatina@tiscali.cz do 4. března !!!
***********************************************************************************
AGROBOS spol. s r.o. Slatina přijme účetní na HPP (příp. dva částečné úvazky)
Náplň práce:
- kompletní účetní agenda
- vedení pokladny
- zpracování dotací
- zpracování statistických výkazů
- administrativa

Benefity:
- dovolená 5 týdnů
- příspěvek na penzijní připojištění
- stravenky
- příspěvek na dovolenou

Požadujeme:
- odpovědnost, samostatnost
- znalost práce na PC
- účetní praxe
Nástup možný ihned.
Bližší informace na tel. 602333608, 312583228
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sport v obci – přípravné zápasy dospělí
06.03.
13.03.
19.03.

Slatina – Cítov
Slatina – Postřižín
Slatina – Hrdlív

15.00
15.00
15.00

