Vážení spoluobčané,
poslední dobou se na mě obracíte stále častěji s dotazy ohledně budování
domovních čističek odpadních vod (DČOV) v obci.
Abychom mohli vybudovat DČOV, je potřeba postupovat od základů. Obci chybí
pasport (evidence) obecních kanalizací, který je důležitý jak pro vybudování a
realizaci DČOV, tak i pro obec jako takovou. Na tuto kanalizaci se pak budou
napojovat DČOV. Jak jsem psala v předešlých číslech zpravodaje, máme již
podepsanou smlouvu s firmou, která nám pasport kanalizace vypracuje. Poté
dojde k případným opravám poškozených části kanalizace, řešení věcných břemen
spojených s kanalizací a dalších kroků nutných pro využití kanalizace pro
napojení DČOV. Až poté se budou moct dát do pohybu věci spojené s výstavbou
DČOV v obci. Samozřejmě Vás budeme průběžně informovat o nadcházejících
krocích. Ve zpravodaji bude později uveřejněn formulář k přihlášení pro zájemce
s bližšími informacemi.
Je to běh na delší čas, ale věřím, že se nám podaří vše uskutečnit a bude za námi
jeden z velkých problémů, který trápí většinu z nás.

Jana Švejdová, starostka obce

Sběr železného šrotu:
Dne 15. 5. 2021 v dopoledních hodinách zajišťuje SDH Mladecko v
obci sběr železného šrotu. Železný šrot můžete odevzdat u hasičské zbrojnice (bude zde
probíhat velkoobjemový sběr) nebo můžete nechat železný šrot u svého plotu z veřejně
přístupné strany.

Zahradnictví PASIČ:
Tuto sobotu 15. 5. 2021 od 7:00 do 15:00 hodin bude v zahradnictví Pasič
v Dolních Životicích na ulici Kostelíková v prodeji největší sortiment rostlin.
Následující prodejní soboty budou: 22.5. a 5.6. , ale sortiment se již postupně vyprodává.
Chtěli bychom Vás ještě upozornit, že platit budete moci pouze HOTOVĚ.

Velkoobjemový a nebezpečný odpad:
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu v naší obci je
naplánován na 15. 5. 2021 mezi 8:00 – 10:00 hodinou.
Velkoobjemový odpad: matrace, WC mísy, umyvadla, koberce, linolea, kočárky,
výrobky z PVC, křesla, pohovky, elektrospotřebiče, nábytek, autosklo, drátěné sklo,
keramika, novodur, molitan, znečištěné plastové obaly, atd.
Nepatří tam:železný šrot, stavební suť, sklo, papír, pneumatiky,vyseparované plasty,
atd.
Nebezpečný odpad: obaly od barev a olejů, olověné akumulátory, ředidla, kyseliny,
postřiky, oleje, barvy, monočlánky, léčiva, pesticidy, sprejové nádobky, atd.
Odpad neodkládejte předem v obci!!!!Vyčkejte do sobotního příjezdu, až dojede firma TS
Opava a odpad si převezme.

Svoz odpadu:
- Plasty, papír a drobný kov se bude svážet 9. 6. 2021 v dopoledních hodinách.
- Komunální odpad bude svážen TS Opava ve dnech 26. 5. 2021, 9. 6. 2021 a 23. 6.
2021.

Očkování psů:
Ve středu 19. 5. 2021 v 18hodin proběhne v obci očkování psů. Cena
očkování je 100,-Kč, očkovací průkaz sebou. Očkovat se bude opět
před autobusovou zastávkou.

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

Hvozdnický expres:
Opět se můžeme těšit na jízdy Hvozdnickým expresem od 28. 5. 2021 do 28. 9. 2021.
Vlak bude jezdit od pátku do neděle a ve státem uznávané svátky. Bude jezdit v
pravidelných termínech – pátek, sobotu, neděli a během svátků. Je možné převážet kola
i kočárky.
Hvozdnický expres - Railway Capital

