Vážení občané,
jak jste si určitě všimli, tento výtisk se nazývá Mladecký zpravodaj. Je to proto, že
dle tiskového zákona se jedná o periodický tisk, který musí splňovat kritéria
takového tisku. Nově tedy, byl náš zpravodaj zapsán do evidence periodického
tisku vedené Ministerstvem kultury pod evidenčním číslem. Pro občany, se změnou
názvu, nic nemění. Stále budou ve zpravodaji aktuální informace z obce a okolí.
Chtěla bych Vás informovat, že v našem kulturním domě probíhají menší opravy
kuchyňky. Bylo nutné vytrhat obložení, které bylo napadeno škůdci. Nově bude
kuchyňka omítnuta a vymalována. Koncem roku 2020 byl do kulturního domu
zakoupen nový plynový kotel.
Možná se již i k Vám donesly informace o domovních čističkách, které bychom
chtěli v naší obci vybudovat a podpořit jak finančně tak projektově. Se zastupitely
se této problematice a vizi intenzívně věnujeme a věříme, že o domovní čističky
bude ze strany občanů zájem. První fáze obnáší vypracovat pasport kanalizací.
Již jsme oslovili firmy, které se touto činností zabývají. O době zaměřování Vás
budeme dopředu informovat. Vybraná firma bude zaměřovat a monitorovat
stávající kanalizace v obci.
Chtěla bych požádat občany, aby neházeli sníh na vozovku. Takto odházený sníh
může vytvořit překážku pro vozidla anebo přinejmenším zhoršit sjízdnost. Je nutné
si uvědomit, že se v případě většího množství sněhu na silnici zvyšuje riziko smyku
a rovněž se prodlužuje brzdná dráha. Pokud by došlo při dopravní nehodě ke
škodě na majetku, na zdraví či dokonce životě a byla prokázána souvislost takové
události se sněhem, který konkrétní osoba na komunikaci odhrnula, jistě by nesla
odpovědnost.
Přeji Vám, ať si sněhovou nadílku užijete ve zdraví. A věřím, že se společně
setkáme, jakmile to situace dovolí.

Jana Švejdová, starostka

Obecní úřad:
Od 15. 2. 2021 je kancelář obecního úřadu otevřena pro veřejnost již dle standardních
úředních hodin.

Tříkrálová sbírka:
V letošním roce se Tříkrálová sbírka vybírala na pobočce Pošty Partner a pobočce
potravin. Celkem se vybralo 3.187,-Kč.

Platba za komunální odpad:
Žádáme občany, kteří dosud neuhradili složenku za komunální odpad, aby tak v
nejkratší době učinili. Splatnost platby byla 8. 2. 2021.

Pošta Partner:
Na naší pobočce Pošty Partner lze zakoupit respirátor FFP2.
Upozorňujeme na aktuálně šířené podvodné e-maily, které předstírají, že byly odeslány
z České pošty a zákazníky většinou informují, že jejich zásilka čeká na doručení.
Vyžadují potvrzení platby v různé částce a uvedením odkazu, s tím, že kontrola musí
být provedena online do 24 hodin. Nejedná se o komunikaci České pošty, která
takto s klienty nekomunikuje.

Obecní knihovna:
Obecní knihovna je stále otevřená pouze po telefonické domluvě s knihovnicí.

Svoz odpadu:
Plasty, papír a drobný kov se bude svážet 3. 3. 2021 v dopoledních
hodinách.
- Komunální odpad bude svážen TS Opava ve dnech 17. 2. 2021, 3. 3. 2021, 17. 3.
2021 a 31. 3. 2021.

Velkoobjemový a nebezpečný odpad:
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu v naší obci je naplánován na 15. 5.
2021 mezi 8:00 – 10:00 hodinou. Bližší informace naleznete v dubnovém zpravodaji.

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

Daň z nemovitosti:
Na přiznání k dani z nemovitých věcí a silniční dani letos máte čas až do začátku
dubna. Ministerstvo financí informovalo o mimořádném posunutí termínu o dva
měsíce. Termín podání přiznání k těmto daním odsouvá pro všechny daňové subjekty z
1. února na 1. dubna 2021, a to bez rizika sankcí z prodlení. Na 1. dubna 2021 se bez
rizika sankce posouvá také povinnost silniční daň uhradit. Splatnost daně z nemovitých
věcí je standardně až 1. června.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Jaká platí opatření od pondělí 15. 2. 2021 Změny platné od pondělí :
 Úřady budou nově fungovat podle normálních úředních hodin
 Otevřou se také výdejová okénka knihoven.
 Ubytovacích služeb mohou od pondělí kromě lidí na služební cestě využít lidé, kteří
cestují do jiného města za lékařem. Výjimka platí i pro jejich blízké, kteří je na cestě
doprovázejí.

Dosavadní opatření, která zůstávají v platnosti až do 28. 2. 2021















Vláda zakázala pohyb lidí na celém území Česka od 21:00 do 4:59.
Opatření umožňují i v tento čas cesty do práce, výkon povolání a cesty domů.
Výjimku mají také lidé pro neodkladné cesty důvodu ochrany života, zdraví a majetku.
Do 500 metrů od domu je v době zákazu vycházení možné venčit psy.
Vláda také zakázala návštěvy pacientů v nemocnicích u lidí na lůžkách akutní péče.
Pro veřejnost vláda uzavřela vleky a lanovky.
Mezi 5:00 a 20:59 by se lidí neměli sházet ve větších skupinách než dvojicích.
Výjimkou jsou například členové domácnosti nebo kolegové v práci.
Poskytování ubytovacích služeb je zakázáno už od 18. prosince.
Pokračuje zákaz popíjení alkoholu na veřejnosti.
Platí omezení maloobchodního prodeje s výjimkou obchodů s potravinami, lékárny,
drogérie, květinářství, optiky, galanterie či papírnictví.
Zavřené jsou restaurace, hospody a další provozovny stravovacích služeb.
Zakázán je i prodej zboží na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách.
Zavřené zůstávají plavecké bazény, wellness centra, sauny, solária a solné jeskyně.
Zakázány jsou koncerty, hudební, divadelní, filmová a jiná filmová představení
cirkusů. Vstupy do zoologických zahrad, botanických zahrad, muzeí, galerií nebo
prostor hradů a zámků.
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