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4. Slatinský občasník
září 2020

Vážení spoluobčané
Letošní rok je pro nás všechny velmi výjimečný.
Nouzový stav na jaře nás trochu zpomalil, začali jsme
možná i více přemýšlet o věcech opravdu důležitých a o
těch, které není potřeba řešit hned nebo vůbec.
Mnoho věci odložil stát, odložili jsme je i my.
Děkuji touto cestou vám, kteří jste během
Nouzového stavu i po jeho ukončení pomáhali svým
sousedům.
Situace se nyní opět začíná komplikovat, ale asi jsme
si už zvykli a naučili se s neviditelnou nemocí žít. A
právě proto vás prosím o opatrnost a ohleduplnost vůči
svému okolí, zároveň prosím o dodržování předepsaných
opatření.
Na podzim nás čekají volby, sběr objemného odpadu
a společné posezení v kulturním domě před Vánocemi.
Přikládám tedy podrobnější informace.
Přeji vám hlavně hodně zdraví a příjemný podzim
Jana Valsová, starostka

1.
Volby do krajských zastupitelstev
Budou se konat 2. a 3. října 2020.
V pátek 2.10. od 14 do 22 hodin, v sobotu 3.10. od 8 do 14
hodin v kulturním domě.
Zapisovatelkou volební komise je paní Hana Nováková.
Členové volební komise – Patrik Jindra, Markéta Eckerová,
Zdeňka Krejčí, Pavel Jindra ml., Stanislav Daňhel

2.
Podzimní mobilní sběr nebezpečných a objemných
odpadů proběhne 19.9. 2020 ve 13,15 hodin u bývalé
hospody. (Budeč 12,40, Slatina 13,15)
Mobilní svoz je založen na tzv. zastávkovém způsobu, kdy je
v dané obci či městě předem domluvený harmonogram
zastávek, na kterých občané tento odpad předají obsluze FCC
Dačice
- odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla
- sorbent, upotřebená čistící tkanina
- plastové a kovové obaly znečistěné nebezpečnými látkami
- barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice
- rozpouštědla
- nepoužitelná léčiva
- motorový nebo převodový olej
- pneumatiky
- směsný komunální odpad
- objemný odpad, nábytek
- zářivky a výbojky
- chladničky a mrazničky
- televizory, monitory a další elektrospotřebiče
- olověné akumulátory
- baterie a akumulátory – netříděné
NE – stavební suť a eternit

3.
Setkání občanů se všemi zastupiteli obce a
Výroční schůze dobrovolných hasičů bude v pátek
11.12.2020v 19 hodin.
Termín je o dva týdny později, než jsme zvyklí, bohužel máme
kulturní dům neustále obsazen díky stále nefunkčnímu
kulturnímu domu v Budči. Snad se i tak sejdeme kolem
společného stolu k přátelskému posezení.

4.
24.10.2020 bude výlov rybníka u hájenky.
Myslivci budou prodávat ryby na hrázi a opět i na návsi.
Podrobnosti se dozvíte z obecního rozhlasu.

5.
Prodej telefonní budky
Společnost O2 bude v obci rušit telefonní budku. Po odpojení
telefonního přístroje nabízí samotnou telefonní budku k prodeji
za cenu 500,-Kč bez DPH (cca 610,-Kč s DPH). Zastupitelstvo
obce rozhodlo, že si obec telefonní budku neponechá. Pokud
byste tedy měl kdokoliv zájem, přijďte si na úřad pro informace,
na koho se obrátit se žádostí o koupi. Je to nutné vyřídit do
20.10.2020.

