Obecní úřad:
Obecní úřad bude ve dnech 23. 9. 2021 a 27. 9. 2021 uzavřen.

Svoz odpadu:
- Plasty, papír a drobný kov se bude svážet ve středu 6. 10. 2021 dopoledne.
- Komunální odpad bude svážen TS Opava ve dnech 29. 9. 2021., 13. 10. 2021

BIO kontejner:
Poslední BIO kontejner bude přistaven ve dnech 1. 10. - 10. 10. 2021!!!
Žádáme občany o dodržování pořádku okolo kontejneru a vhazování opravdu jen trávy
a listí.

Velkoobjemový a nebezpečný odpad:
Dne 6. 11. 2021 mezi 8:00 a 10:00 hodinou bude v obci probíhat sběr
velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Více informací bude uveřejněno v říjnovém
zpravodaji.

Hvozdnický expres 2021:
Hvozdnický expres končí letošní sezónu. Poslední den jízdy je 28. 9. 2021.

Gratulace:
Gratulujeme všem občanům, kteří v září slaví narozeniny nebo jmeniny.

Volby do Poslanecké sněmovny :
Dne 8. a 9. října 2021 se konají volby do Poslanecké sněmovny
Volební místnost: místní knihovna Mladecko 19, Mladecko.
Volby se uskuteční:
hodin

dne 8. října 2021 od 14:00 do 22:00
dne 9. října 2021 od 8:00 do 14:00 hodin

Voliči bude umožněno hlasovat poté, co prokáže svou totožnost platným průkazem.
Hlasovací lístky budou dodány všem voličům 3dny přede dnem voleb.
Žádáme voliče, aby ve volební místnosti dodržovali následující základní pokyny:
 nasaďte si ochranou roušku nebo obdobnou ochranu nosu a úst
 využijte připravené dezinfekční prostředky na ruce
 dodržujte vyznačené, nebo přiměřené rozestupy
 doporučujeme využít vlastní psací potřeby pro úpravu hlasovacího lístku
 dodržujte pokyny okrskové volební komise.

Dezinfekce:
Stále je pro občany na obecním úřadě k dispozici dezinfekce.
Zájemci si mohou pro dezinfekci přijít na obec v úřední hodiny.

Bezpečné Opavsko:
§ 21a odst. 2 zákona č. 240/2000 Sb. krizového zákona stanovuje povinnost obecního
úřadu seznamovat právnické a fyzické osoby s charakterem možného ohrožení, s
připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení.
V souvislosti s tímto ustanovením poskytl Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje Územní odbor Opava, informace o charakteru možného
ohrožení ve správním obvodu ORP Opava, včetně charakteru možného ohrožení pro
území vaší obce a s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich
provedení.
Z hlediska analýzy rizika vyplývá, že náš správní obvod tedy ohrožují nejvíce tyto
události:
1. Přívalové povodně
2. Přirozené povodně
3. Zvláštní povodně
4. Extrémní vysoké teploty
5. Epidemie
6. Narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu (blackout)
7. Únik nebezpečné látky z technologických celků a stacionárních zařízení
Mezi další ohrožující události můžeme zařadit:
1. Požáry nebo výbuchy v zástavbě nebo průmyslu
2. Extrémně nízké teploty
3. Sněhovou kalamitu
4. Námrazu a ledovku
5. Extrémní vítr
6. Hromadné nákazy hospodářských zvířat – epizootie
7. Závažná nehoda v silniční, železniční nebo letecké dopravě
8. Nález nevybuchlé munice
K tomuto tématu je možno najít informace například na těchto internetových adresách:
www.hzscr.cz
www.hzsmsk.cz
https://www.opava-city.cz/cz/nabidka-temat/bezpecne-opavsko/ - na tomto odkaze najdete

i vysvětlení jednotlivých pojmů ohrožujících událostí. Leták a odkaz najdete i na webu
obce.
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