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Vážení spoluobčané,
poslední týdny jsou pro nás všechny určitě náročné a stresující. Nouzový
stav byl vyhlášen 12. 3. 2020 a tento týden byl prodloužen do 30. 4. 2020.
Pro každého z nás to znamená různá omezení, ať už pracovní či ty
soukromé. Věřím, že každý z nás je opatrný a uvědomělý, že se zbytečně
nevystavuje riziku a snaží se chránit sebe a svou rodinu.
Chtěla bych poděkovat všem švadlenkám a pomocníkům, kteří se podíleli
na šití roušek pro naše občany v prvních dnech povinnosti nošení roušek.
Roušky jsme šili po 3 dny, našili jsme okolo 200 roušek, občanům se
darovaly v obchodě a na poště. Jmenovitě děkuji Janě Zahlové, Ivaně
Matlafusové, Emílii Seidlerové. Zdeňce Kociánové, Petře Meixnerové,
Venduli Kučerové, Pavlu Horákovi, Jaroslavu Horkému, Petru Koláčkovi
a Janu Becherovi. Vážím si toho, že se v takové nelehké době umíme spojit
a společně se podílet na správné a potřebné věci.
V dalších dnech jsme rozdali našim občanům šité roušky do schránek.
Obec nechala ušít další roušku pro každého občana, kterou si zájemce
může vyzvednout na obecním úřadě od 20. 4. každé pondělí nebo
objednat její vhození do schránky V případě zájmu nás kontaktujte na tel.
čísle 702 353 987 nebo e-mail: obec.mladecko@seznam.cz.
Obec Mladecko zakoupila pro naše občany dezinfekční prostředek, který
si můžou bezplatně vyzvednout jak občané Mladecka, tak i chataři
Mladecka. Věřím, že i toto přispěje ke zvýšení bezpečnosti nás všech.
Bohužel i naší obce se dotknul nouzový stav a omezení. Omezili jsme jak
úřední hodiny pro veřejnost na obecním úřadě, tak i otvírací dobu
pobočky Pošty Partner. Letos společně nepostavíme májku, dětem se
odložil maškarní den a tradiční kladení věnce bude také jen v poklidné
atmosféře u pomníku.
Všechna tato omezení nebudou trvat věčně a věřím, že se brzy bude
situace zlepšovat, naše životy se budou pomalu navracet do normálního
režimu a my se zase společně setkáme.
Vážení občané, buďte opatrní na sebe a své blízké. Pokud budete
potřebovat, obraťte se na nás, když to bude v našich silách, pomůžeme
Vám.
Jana Švejdová, starostka

Nové volby do zastupitelstva obce:
Dne 14. 3. 2020 proběhly Nové volby do zastupitelstva obce.
Výsledky dle počtu hlasů:
1. Jana Švejdová
2. Pavel Horák
3. Kateřina Kolmanová
4. Petr Koláček
5. Jaroslav Horký

24 hlasů
40 hlasů
21 hlasů
40 hlasů
40 hlasů

Děkujeme voličům, kteří došli k volbám.
Ustavující zasedání proběhne 17. 4. v 17 hodin v kulturním domě.

Úřední hodiny po dobu nouzového stavu:
Obecní úřad po dobu nouzového stavu bude otevřen v pondělí 8:00 – 10:00 hodin.
V případě potřeby nás kontaktujte na tel. čísle 702 353 987 nebo e-mail:
obec.mladecko@seznam.cz.
Pobočka Pošty Partner bude mít omezen provoz po dobu nouzového stavu.
Provoz: pondělí 8:00 – 10:00
čtvrtek 14:00 - 16:00
Z důvodu státního svátku o velikonočním pondělí bude pobočka Pošty Partner otevřená
v úterý 14. 4. 2020 mezi 8:00 – 10:00 hodinou.

Velikonoční otvírací doba prodejny:
Zelený čtvrtek 7:00 – 11:00
Velký pátek 7:00 – 10:30

Bílá sobota 7:00 – 10:30
Velikonoční pondělí – zavřeno

Prodejna potravin bude mít omezen provoz po dobu nouzového stavu.
Pondělky a pátky bude otevřeno jen do 14:00 hodiny. Ostatní dny dle běžné otvírací
doby.

Svoz odpadu:
- Plasty, papír a drobný kov se bude svážet 6. 5. 2020 v dopoledních hodinách.
- Komunální odpad bude svážen TS Opava ve dnech 22. 4. 2020., 6. 5. 2020 a
20. 5. 2020.

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

Stavění Máje a Kladení věnce:
Z důvodu nouzového stavu a zákazu shromažďování většího počtu osob
na jednom místě se letos ruší stavění máje.
Kladení věnce, pokud to bude možné, se uskuteční 8. 5. 2020 v 18:00
hodin u pomníku padlých. O případných změnách Vás budeme
informovat na webu obce a úředních deskách.

Dětský maškarní den:
Z důvodu prodloužení nouzového stavu, je dětský maškarní den zrušen.

Velkoobjemový a nebezpečný odpad:
Z důvodu prodloužení nouzového stavu neproběhne v plánovaném termínu 25. 4. 2020
sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Pokud to situace umožní, náhradní
termín je dojednán na 30. 5. 2020.

Poplatky za psy:
Žádáme občany o zaplacení poplatků za psy(za prvního psa 100,-Kč,
za druhého a každého dalšího je poplatek 150,-Kč) Poplatek je možné
uhradit na obecním úřadě nebo převodem na účet obce č.ú.
23426821/0100 vedený u KB, jako variabilní symbol uveďte číslo
domu, do poznámky uveďte jméno a příjmení majitele psa.

Desinfekční prostředek:
Obec Mladecko zakoupila desinfekční prostředek, který bude pro občany i chataře
Mladecka zdarma.
Z důvodu zamezení kontaktu většího počtu lidí na jednom
místě, žádáme občany, aby prázdnou, vymytou PET láhev dali
do připraveného boxu u hlavních dveří obce Mladecko nebo
nechali v úterý 14. 4. 2020 do 9:00 hodiny prázdnou vymytou PET láhev v tašce
zavěšenou na svém plotě z veřejně přístupné strany.
PET láhev je potřeba označit jménem, příjmením žadatele a místem bydliště.
Naplněnou láhev si budete moct vyzvednout 15. 4. 2020 po 14h nebo Vám může být
doručena do místa bydliště. Každá domácnost obdrží 0,5l desinfekčního prostředku.
Složení:Lihová lékárenská desinfekce (10 l obsahuje: 8333 ml 96% ethanolu, 417 ml
3% peroxidu vodíku, 145 ml 98% glycerolu a 1150 ml sterilní destilovaná voda)
Použití: Naneste na dlaně dostatečné množství. Rozetřete po celých rukou a zápěstích.
Dobře vtírejte, dokud nejsou ruce suché. Tento postup by měl trvat přibližně 1 minutu.
Kromě dezinfekce rukou lze tento roztok použít při úklidu: malé množství naneste na
hadřík a otřete kliky, klávesnice, mobily, ovladače a toaletu.
Pouze pro vnější použití, maximálně10x denně.
Upozornění: Nevhodné pro děti. Hořlavina – uchovávat mimo dosah ohně a sálavého
tepla. Nepoužívat na poraněnou kůži nebo při výskytu kožních onemocnění.
První pomoc: Při zasažení očí - vyplachujte alespoň 15 minut velkým množstvím
vody. Při požití – vyvolejte zvracení, pijte velké množství vody. Případně vyhledejte lékaře.
Nebezpečí: H225 vysoce hořlavá kapalina a páry. Uchovejte mimo dosah dětí.
Zpravodaj obce Mladecko vydává Obecní úřad Mladecko v nákladu 90ks zdarma. Připravila: Jana Švejdová

