Mladecké noviny

ČÍSLO 123
ŘÍJEN

NEPRODEJNÉ
10/2020

Obecní úřad:
Vláda s účinností ode dne 12. října 2020 do dne 25. října 2020 ukládá orgánům veřejné
moci a správním orgánům omezení rozsahu úředních hodin orgánů na dva dny v týdnu
v rozsahu pěti hodin v daném dni, a to v čase dostupném pro veřejnost.
Obecní úřad Mladecko bude mít úřední hodiny:
pondělí 8:00 - 13:00
čtvrtek 10:00 - 15:00
Dne 29. 10. 2020 bude obecní úřad uzavřen - dovolená.

Svoz odpadu:
- Plasty, papír a drobný kov se bude svážet 4. 11. 2020 v dopoledních hodinách.
- Komunální odpad bude svážen TS Opava ve dnech 21.10., 4.11. a
18.11.2020

Čištění komínů:
Dne 21. 10. 2019 od 9 hodin bude v naší obci probíhat čistění komínu. Zájemci
o službu se můžou hlásit osobně na obecním úřadě, telefonicky na čísle
702353987 nebo emailem: obec.mladecko@seznam.cz. Cena za čistění
komínů a zprávu o provedení kontroly spalinové cesty je 400,-Kč. Kontrolu komínu
provede stejná firma jako v loňském roce.

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

Lampiónový průvod:
V letošním roce se lampiónový průvod konat nebude. Děkujeme za pochopení.

Velkoobjemový a nebezpečný odpad:
Dne 14. 11. 2019 mezi 8:00 – 10:00 proběhne na obvyklém místě u hasičské zbrojnice
sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
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 atd.
Nebezpečný odpad: obaly od barev a olejů, olověné akumulátory, ředidla, kyseliny,
postřiky, oleje, barvy, monočlánky, léčiva, pesticidy, sprejové nádoby atd.

Dezinfekce a roušky:
Stále jsou pro občany na obecním úřadě k dispozici roušky a dezinfekce.
Zájemci si mohou pro roušku či dezinfekci přijít na obec v úředních hodinách, po tel.
domluvě je možné doručit občanovi domů.

Výsledky hlasování v obci Mladecko:
Počet voličů, kterým byly vydány hlasovací lístky - 38
Počet platných hlasovacích lístků - 37
ANO 2011 - 14 hlasů
Starostové pro kraj - 7 hlasů
KDU-ČSL - 6 hlasů
Trikolora hnutí občanů - 4 hlasy
SPD - 2 hlasy
Česká pirátská strana - 1 hlas
ODS s podporou TOP 09 -1 hlas
KSČM - 1 hlas
VOLTE PRAVÝ BLOK - 1 hlas
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jaká další opatření platí od středy 14. 10.
 Školy - Zavírají se všechny školy s výjimkou škol mateřských. Budou vyčleněna
zařízení pro děti pracovníků záchranného systému, především lékařů a zdravotních sester. Vysoké školy mohou pořádat zkoušky, kde není více než 10 lidí. Zakazuje se pobyt studentů, kteří mají jiné bydliště v ČR, na kolejích. Na středních
školách bude zakázána praktická výuka. Základní umělecké školy musí zrušit i
dosud povolenou výuku jeden na jednoho.
 Restaurace - Od půlnoci na 14.10. úplně zavřou restaurace, kluby i bary. Bude
možné prodávat jídlo s sebou ve výdejních okýnkách. Hotelové restaurace mohou
mít otevřeno do 20:00 hodin.
 Zakazuje se pití alkoholu na veřejně přístupných místech.
 Lidé se mohou shromažďovat v maximálním počtu 6 osob. Výjimku mají orgány
státní správy a samosprávy.
 Zavádí se povinnost nosit roušky na zastávkách veřejné dopravy. Tedy na nástupištích, přístřešcích MHD nebo v čekárnách. Opatření platí od úterý do odvolání.
eRouška:
S aplikací eRouška pomůžete zastavit šíření COVID-19. Umožňuje včas a
anonymně upozornit uživatele na rizikové setkání s nakaženým. Aplikace maximálně chrání
vaše soukromí, nezná vaše osobní údaje ani polohu. Stáhněte si aplikaci zdarma ještě dnes.
Zapojte se do boje proti koronaviru.

Nabídka práce na dohodu:
Obec Mladecko hledá zástup pracovnice poštovní přepážky Pošta Partner. Nabízíme
zajímavou práci na DPP. Práce cca 4 hodiny denně.
Pracovní náplň: vykonávání standardních poštovních služeb na přepážce, příjem a
výplata poštovních poukázek, příjem a výdej poštovních zásilek, balíkových zásilek,
prodej poštovních cenin, výplata důchodů vyřizování klientských požadavků v oblasti
poštovních služeb na přepážce, komunikace se zákazníky a prodej doplňkového zboží a
služeb, příjemné vystupování, odpovědnost, aktivní přístup k zadaným úkolům a k
jejich plnění v požadované kvalitě.
Požadavky: Práce s PC - schopnost rychle se zorientovat v novém SW, maturita, čistý
TR, práce v ranních nebo odpoledních směnách po 4 hod./den.
Nabízíme: Před nástupem proběhne potřebné školení na Poštu Partner a školení ČNB
oběh bankovek a mincí, mzda: 100,-Kč/hod. Kontakt: Obecní úřad Mladecko,
Mladecko č. p. 19, 747 54 MLADECKO, tel: 553 668 314, email:
obec.mladecko@seznam.cz
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