Obec Horní Slatina
telefon na starostku 722 942 881
telefon na p. Novákovou 608 917 004
www.hornislatina.cz
starostka@hornislatina.cz

Slatinský občasník
duben 2019

Vážení spoluobčané
Protože se mi najednou nashromáždilo několik
důležitých informací, které bych vám chtěla sdělit,
využívám tuto písemnou formu namísto hlášení
obecním rozhlasem. Pokud budete mít jakýkoliv dotaz
k uvedeným bodům, můžete se na mne nebo
kteréhokoliv člena zastupitelstva nebo paní Hanku
Novákovou obrátit a my se vám pokusíme vše řádně
vysvětlit.
Jinak můžete samozřejmě přijít kvůli jakémukoliv
problému, který vás v obci trápí. I mimo úřední hodiny
k nám domů. Jsem ochotná vám kdykoliv pomoci.
Chtěla bych vám všem popřát hezké jaro.
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 bude 24. 4. 2019 v 19 hodin
2.
Na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) –
Díl 2 – Hospodaření obce – oznamuji záměr obce Horní
Slatina prodat pozemek (na stavební parcely) ve vlastnictví
obce Horní Slatina parcelní číslo 1484/1 o výměře 6 195m2
v katastrálním území Horní Slatina. Bližší informace obdržíte
v kanceláři Obecního úřadu Horní Slatina.
3.
Ve středu 10. 4. 2019 po 17 hodině budeme v kanceláři úřadu
vybírat poplatky za popelnice a za psy.
4.
Na duben máme objednanou firmu na prořezání lip u Hotařů
a u kapličky u bývalé hospody. Dvě lípy necháme porazit.
5.
Odpad a vše, co se odpadu týká
Zastupitelstvo obce na svém zasedání 26. 3. 2019 rozhodlo, že
neobjedná další kontejnery na tříděný dopad, které jsem
navrhovala umístit u bývalé hospody. Pouze objednáme jeden
kontejner na papír a necháme ho postavit k ostatním u
telefonní budky.
Velké kontejnery na bioodpad jsou nyní dva, jeden stojí u
bývalé hospody a je prozatím na zkoušku, abychom věděli,
zda bude potřeba.

Od roku 2019 platí povinnost mít v obci kontejner na
bioodpad celoročně. Jaký kontejner a kam ho necháme
postavit na zimu, budeme řešit na některém z podzimních
zasedání ZO.
Od ledna 2020 bude v obci umístěn také černý kontejner na
jedlé oleje a tuky z domácností. Oleje se budou
v domácnostech slévat do starých PET lahví a do kontejneru
dávat v těchto lahvích.
Skládka dřeva na pálení tzv „čarodějnice“ u cesty za
Outulnými bude naposledy zapálena právě na čarodějnice
30. 4. 2019. Prostor bude během května zavezen zeminou a
zasadíme na něm strom. Tím ukončíme tuto černou skládku a
všichni budeme využívat pouze umístěné kontrolované
kontejnery.
6.
Zároveň máme objednaný u firmy FCC svoz objemného
odpadu
Jarní mobilní sběr nebezpečných a objemných odpadů
proběhne 18. 5. 2019 v 13,15 hodin u bývalé hospody. (Budeč
12,40, Slatina 13,15, Dobrohošť 13,35)

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
- zářivky a výbojky
- chladničky a mrazničky
- televizory, monitory a další elektrospotřebiče
- olověné akumulátory
- baterie a akumulátory – netříděné
NE – stavební suť a eternit
7.
V obecním lese právě probíhá kácení suchých stromů
napadených kůrovcem. Pokud chcete někdo do svého lesa
také objednat Harvestor, domluvte se přímo s majitelem
tohoto stroje panem Gabrielem nebo s panem Burešem, který
pokácené dřevo vykupuje a je ve stálém spojení s panem
Gabrielem. Telefon na pana Bureše 775 233 401.
Dříví s průměrem menším než 20 cm bude pro občany na
prodej za velmi rozumnou cenu.
8.
Hledáme zájemce o účast ve volební komisi pro volby do
Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25. 5. 2019.
9.
Svaz žen oznamuje program na nejbližší měsíce
- v úterý 30. 4. pálení čarodějnic v 19 hodin
- Den matek v sobotu 11. 5. v 17 hodin
- Den dětí s karnevalem v sobotu 1. 6. v 14 hodin
Děkuji vám za pozornost
V Horní Slatině 3. 4. 2019

