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2. Slatinský občasník
říjen 2019

Vážení spoluobčané
Po půl roce Vás opět navštěvuji u Vás doma tímto
letáčkem – 2. Občasníkem.
Potěšil mne váš zájem o tento způsob informací.
Blíží se konec kalendářního roku a my se opět
setkáme kolem stolu v kulturním domě. Budu moc ráda,
když přijdete ve větším počtu. Osobní setkání je
příjemné a důležité.
Ráda bych poděkovala všem občanům, kteří se
vzorně starají o veřejné prostranství u svých domů a
udržují trávníky. Velmi tím zlepšujete vzhled naší obce.
V letních měsících s naším zaměstnancem pracovali
brigádníci, ale i tak je obecních pozemků hodně a každá
pomoc je důležitá.
Stále platí, že můžete za mnou nebo za kterýmkoliv
ze zastupitelů přijít s jakýmkoliv dotazem, pokud to
bude v našich silách, rádi vám pomůžeme.
Chtěla bych vám všem popřát hezký podzim
Jana Valsová, starostka

1.
Zasedání zastupitelstva je vždy veřejné, občané mohou sdělit
své připomínky. Termín zasedání Zastupitelstva obce je vždy
vyvěšen ve skříňce úřadu, u vchodu do úřadu a na webových
stránkách obce – www.hornislatina.cz
Nejbližší zasedání - 6. 11. 2019 v 19 hodin obecní úřad
- 11. 12. 2019 v 19 hodin obecní úřad
2.
Sledujte prosím Úřední desku obce, která je umístěna na
budově Obecního úřadu. Jsou v ní důležité věci týkající se
všech občanů.
3.
Souhlas s uvedením osobního jubilea. Mnozí z vás se ptají,
zda by bylo možné opět uvádět v informační skřínce
narozeniny všech občanů. GDPR nám to dovoluje pouze
v případě, že každý z vás podepíše souhlas. Tiskopisy máme
v kanceláři úřadu, můžete kdykoliv přijít a souhlas vám
připravíme.
4.
Setkání občanů se všemi zastupiteli obce a
Výroční schůze dobrovolných hasičů bude v pátek 29. 11.
v 19 hodin. Přijďte do kulturního domu na příjemné posezení.
Občerstvení bude zajištěno. Nejde o veřejné zasedání
zastupitelstva obce – viz bod 1.
5.
Na internetových stránkách obce najdete mnoho informací.
Můžete se zde také přihlásit k pravidelnému odběru aktualit,
které zasílám jako jednoduchou mailovou zprávu. Stačí, když

na www.hornislatina.cz zaregistrujete svou mailovou adresu
v rubrice „informace e-mailem“.
6.
Odpad a vše, co se odpadu týká
Máme nový kontejner na papír.
Od roku 2019 platí povinnost mít v obci kontejner na
bioodpad celoročně.
Od ledna 2020 bude v obci umístěn také černý kontejner na
jedlé oleje a tuky z domácností. Použité jedlé oleje bude nutné
v domácnostech slévat do starých PET lahví a do kontejneru
dávat v těchto lahvích.
7.
Vánoční program se dozvíte od Mikuláše, který navštíví vaše
domácnosti 5. prosince v podvečerních hodinách.
Živý Betlém u stromečku bude 24. 12. ve 13 hodin.
8.
Výlov rybníka u hájenky připravuje myslivecké sdružení na
sobotu 9. 11. 2019.
9.
Svoz komunálního odpadu bude od tohoto týdne již každý
pátek.
10.
Knihovna bude otevřena každý čtvrtek od 18 hodin.
Děkuji vám za pozornost
V Horní Slatině 28. 10. 2019

11.
Leták pro sbírku oděvů a ostatních ještě potřebných věcí.
Diakonie Broumov, sociální družstvo

Seznam věcí, které můžete dát do sbírek
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby zabalené v krabici
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
Knihy, časopisy
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
➢ ledničky, televize, počítače, matrace, koberce –
z ekologických důvodů
➢ nábytek
➢ znečištěný a vlhký textil
➢
➢
Bližší informace Vám rádi sdělíme na tel.: 491 524 342,
224 316 800.
Více na www.diakoniebroumov.cz

Sbírka v Horní Slatině se uskuteční
v sobotu 2. 11. 2019 mezi 15:00 – 17:00 hodinou
v kulturním domě.
Vše je potřeba důkladně zabalit do pytlů nebo krabic a musí
být čisté a suché. Jinak věci nepřijmeme.

