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REGION SLEZSKÁ BRÁNA
efektivním a zároveň hospodárném využívání
těch dosavadních.

Dobrovolný svazek obcí Region Slezská brána získal z OP Zaměstnanost dotaci na projekt
Komunikační nástroje, strategické dokumenty
a pasporty pro potřeby měst a obcí Regionu Slezská Brána, registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/
18_092/0014731. Základními pořizovanými výstupy této aktivity bude Strategický plán DSO
Region Slezská brána na období 2021–2025,
Komunikační strategie Regionu Slezská brána
a jeho obcí pro období 2021–2025 a Komunitní
plán rozvoje
V rámci našich měst a obcí dojde konečně
i k sjednocení úrovně rozvojových dokumentů
pro lepší plánování společného rozvoje a umožní
správně identifikovat aktuální potřeby nejen sociálních služeb v jednotlivých obcích, aby se tak
účinně naplánovala spolupráce obcí DSO nejen
při zavádění nových služeb, ale i při účelném,

Aktivitami projektu bude rovněž možnost
pořízení pasportů majetku měst a obcí: pasporty veřejného osvětlení, hřbitovů, veřejné zeleně
a mobiliářů. Tyto odborné dokumenty budou
praktickými podklady pro správu majetku obcí,
umožní rychlý přehled i snadnější plánování
oprav a údržby. Obce a města si v rámci projektu pořídí mobilní rozhlas a modernizují obecní
webové stránky.
Projekt přinese rovněž nemalou úsporu finančních prostředků městských a obecních rozpočtů, neboť pořízení těchto dokumentů je hrazeno z dotačních fondů EU.
Doba realizace projektu je od 1. 7. 2020 do
30. 6. 2022.
Přejme projektu nejen dobrý start, ale i hladký průběh a úspěšné dosažení všech plánovaných cílů!
Petr Baďura, předseda DSO RSB

SBĚR NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO
ODPADU, ELEKTROZAŘÍZENÍ
Vážení občané obce VÁCLAVOVICE, firma FCC Česká republika, s.r.o. ve spolupráci s Obecním
úřadem pro Vás v souladu s požadavkem zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a obecně závaznou vyhláškou
organizuje sběr NEBEZPEČNÉHO ODPADU, VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU, VYŘAZENÉHO
ELEKTROODPADU formou pojízdné sběrny. Pojízdná sběrna bude přistavena v termínu a na těchto
stanovištích:

21. 11. 2020 — POJÍZDNÁ:
08.00 – 09.15		
1. u prodejny za Olšinou
09.30 – 11.00		
2. točna u Dvora
11.15 – 12.30		
3. cementárna (u hangáru)
12.45 – 14.00		
4. u restaurace Čepaník
14.15 – 15.00		
5. vodojem
V této sběrně můžete bezplatně odevzdat
NEBEZPEČNÉ ODPADY A VYŘAZENÉ
ELEKTROZAŘÍZENÍ:
baterie a akumulátory všeho druhu, odpady ropných látek nebo jimi znečištěné (oleje, filtry, tuky,
mazadla), chemikálie (rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie), detergenty a odmašťovací

přípravky, zbytky barev, laků, ředidel, pryskyřic
a lepidel včetně nádob, zářivky, výbojky, teploměry, prošlé léky a zdravotnický materiál, průmyslové
hnojiva, zbytky postřiků proti škůdcům, nádobky od
sprejů, televizory, monitory, rádia, chladničky, mrazáky, sporáky, jiné elektrozařízení, pneumatiky atd.

STÁLÉ STANOVIŠTĚ POUZE 21. 11. 2020:
08.00 – 12.00 		
u Obecního úřadu
Na tomto stanovišti můžete odložit i VELKOOBJEMOVÝ ODPAD:
– starý nábytek, koberce, krytiny, matrace, umývadla, WC mísy apod.
[Papír se bude pouze odevzdávat, nikoliv vykupovat.]
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Uřední hodiny obecního úřadu v prosinci 2020
Obecní úřad bude uzavřen ve dnech

23. 12., 28. 12., 29. 12., 30. 12.
a 31. 12. 2020.

Pošta Partner ve Václavovicích bude uzavřena

ve čtvrtek 31. 12. 2020.

Obecní knihovna ve Václavovicích bude uzavřena

v pondělí 21. 12. a v pondělí 28.12. 2020.

PRODEJ
VÁNOČNÍCH STROMKŮ
PŘÍMO Z PLANTÁŽE
Volenství,
Václavovická 530, Šenov
Mobil: 730 955 216
www.stromkyzvolenství.wz.cz

RESTAURACE ČEPANÍK
VAŘÍ A PRODÁVÁ POLEDNÍ MENU PŘES OKNO
PONDĚLÍ AŽ PÁTEK OD 11.00 DO 14.00 HOD.
LZE I OBJEDNÁVAT NA TEL.: 734 466 307.
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