Vážení občané,
v dubnovém vydání si Vás dovolím seznámit s odpadovou situací v naší obci.
Od roku 2019 již neplatíme roční poplatky za komunální odpad, ale přešli jsme na
čipový systém. Ze začátku jsme se báli možného vzniku černých skládek, ale žádné
naštěstí nevznikaly. Je tedy zřejmé, že jsme všichni odpovědní a odpady jsme se naučili
třídit. Obec měsíčně sváží plasty a papíry. Komunální odpad se sváží každou lichou
středu, 2x ročně máme v obci velkoobjemový a nebezpečný odpad. Zde můžete odevzdat
různé druhy odpadu včetně jedlých olejů a tuků. Hasiči každoročně sbírají železo. V
obci jsou kontejnery na sklo a drobný kov.
V březnu jsem obdržela informaci, že máme schválenou dotaci na požadované BIO
kompostéry a štěpkovač. O tuto dotaci jsme žádali společně s jinými obcemi, proto se
protáhne administrativní stránka, ale do konce roku bychom chtěli stihnout kompostéry
žadatelům vydat. Od roku 2022 by obec mohla i občanům štěpkovat BIO odpad
(větve,keře) až do průměru 80mm. Štěpky budou k dispozici zdarma pro občany.
Nakládání s odpadem v naší obci
rok 2018

rok 2019

rok 2020

komunální odpad

45,4t

18,71t

18,18t

sklo

1,92t

0,98t

2,06t

plast

2,44t

3,14t

2,94t

papír

0,42t

0,21t

0,13t

nebezpečný odpad

1,68t

0,34t

0,38t

objemový odpad

4,46t

6,08t

7,4t

BIO odpad

17,8t

14,07t

1,98t

Za vývoz popelnice je účtován poplatek. Je to jediný poplatek, který občan platí za
odpad. Ostatní odpady (plasty, sklo, objemový atd) jsou hrazeny z rozpočtu obce, malá
část těchto nákladů je pokryta odměnou za zpětný odběr firmou EKO-KOM a
nepatrnou část tvoří výnos z vývozu komunálního odpadu.
Jsem ráda, že je naše okolí čisté a v naší obci se netvoří černé skládky.
Jana Švejdová, starostka

Obecní úřad:
Kancelář obecního úřadu bude dne 3. 5. 2021 uzavřena.

Obecní knihovna:
Od 13. 4. 2021 je knihovna opět otevřená. Do prostor obecní knihovny je
povinné vstupovat pouze v respirátoru. Do 31. 8. 2021 je možné uhradit
knihovnický poplatek. Roční knihovnický poplatek je: dospělá osoba 30,-Kč a dítě 10,Kč.

Svoz odpadu:
- Plasty, papír a drobný kov se bude svážet 12. 5. 2021 v dopoledních
hodinách.
- Komunální odpad bude svážen TS Opava ve dnech 28. 4. 2021, 12. 5. 2021 a 26. 5.
2021.

Sčítání lidu 2021:
Sčítání 2021 začalo rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. online sčítáním. Z
důvodů epidemické situace byla možnost sečíst se online prodloužena do 11. 5.
Elektronický sčítací formulář naleznete na webu www.scitani.cz Pokud se někdo
nemůže nebo nechce sečíst online, může od 17. dubna do 11. května vyplnit listinný
sčítací formulář.
Český statistický úřad při přípravě Sčítání lidu pamatuje i na osoby se zrakovým,
sluchovým a intelektovým postižením. I pro tyto skupiny obyvatel se specifickými
potřebami by tak sčítání mělo být bezpečné a jednoduché.
Na našem obecním úřadě Vám rádi s vyplněním online formuláře pomůžeme.
Stačí jen přijít s občanským průkazem.
Seznam sčítacích komisařů a kontaktních míst:
Sčítací komisaři
Jméno

Číslo průkazu

Sčítací obvod

Jan Becher

90-07-07040

74907006

Beáta Kopková

90-07-07874

74907011

Kontaktní místa
Hradec nad Moravicí Opavská 627, 74741, Hradec nad Moravicí 74741

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.

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.

Kam je možné odevzdat použité pneumatiky:
Použité pneumatiky jsou poměrně problematickým odpadem. Pneumatiky je
možné odevzdat za poplatek na skládku EKO Chlebičov. Cena za tunu odpadu je
2800,-Kč/bez DPH.
Stavění máje a kladení věnce:
Pokud nám to pandemická situace dovolí, proběhne 30. 4. 2021 od 17:30 stavění
máje na náměstí obce a 7. 5. 2021 v 18h se sejdeme u tradičního kladení věnce u
pomníku padlých. Aktuální informace k akcím budou uveřejněny na webu obce a
úřední desce.

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

Územní plán obce:
Obec připravuje podklady pro vypracování nového územního plánu. Návrhy na změny
územního plánu můžete hlásit do 30. 4. 2021.

Pasporty kanalizace a komunikace:
Pasportizace komunikací proběhla v tomto týdnu. S vybranou firmou pro vypracování
pasportu kanalizací je nyní podepsaná smlouva a postupně započnou práce.

Diakonie Broumov - sbírka textilu a ostatních věcí do domácnosti:
I v letošním roce proběhne v naší obci sbírka pro Diakonii Broumov. Ve dnech 10. 5.,
12. 5. a 13. 5. můžete nosit do kanceláře obecního úřadu textil a věci do domácnosti,
které budou předány Diakonii Broumov.
Textil odevzdávejte zabalené v igelitových pytlích a nádobí v krabicích. Knihy v
současné době nepřijímají, jelikož jich mají nadbytek.
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 (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici

 Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peříObuv – nepoškozená a v párech
(svázaných gumičkou)
 Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
 čisté koberce, předložky….
 Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
 Menší elektrospotřebiče
 hygienické potřeby, drogistické zboží
 dětské potřeby ( lahvičky, dudlíky…)
Věci, které vzít nemůžeme:
 ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
 nábytek
 znečištěný a vlhký textil
Bližší informace Vám rádi sdělí na tel. : 224 317 203, 224 316 800
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