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Zastupitelstvo obce:
Dne 17. 4. 2020 proběhlo v kulturním domě ustavující zasedání Obce Mladecko.
Starostka: Jana Švejdová
Místostarosta: Pavel Horák
Finanční výbor:
Předseda: Kateřina Kolmanová
Členové: Zdeňka Kociánová, Anna Fischerová
Kontrolní výbor:
Předseda: Jaroslav Horký
Členové: Vendula Kučerová, Petr Koláček
Na dalším zasedání dne 24. 4. 2020 zastupitelé volili další výbory.
Kulturní výbor:
Předseda: Petr Koláček
Členové: Jana Švejdová, Pavel Horák
Povodňový výbor:
Předseda: Jana Švejdová
Členové: Pavel Horák, Petr Koláček

Osobní linková doprava:
Z důvodu obnovení školní docházky bude od 25. 5. 2020 jezdit opět osobní linková
doprava dle platného jízdního řádu.

Svoz odpadu:
- Plasty, papír a drobný kov se bude svážet 3. 6. 2020 v dopoledních hodinách.
- Komunální odpad bude svážen TS Opava ve dnech 20. 5. 2020, 3. 6. 2020 a
17. 6. 2020.

Obecní úřad:
Dne 8. 6. a 11. 6. 2020 bude obecní úřad uzavřen.
Mladecké posvícení – 770. VÝROČÍ OBCE:
Letos slavíme 770. výročí Obce Mladecko. Toto výročí je tématem tradičního
Mladeckého posvícení, které se bude konat v sobotu 29. srpna. Chceme Vás požádat o
zapůjčení Vašich fotografií, upomínek a předmětů, prostě čehokoliv, co je nějak
spojeno s naší obcí, SDH, školou, kaplí, atd. Po ukončení akce Vám budou zapůjčené
předměty vráceny.

Očkování psů:
Dne 28. 5. 2020 mezi 18:00 – 18:30 proběhne očkování psů v obci.
Cena očkování je 100,-Kč, očkovací průkaz sebou.

Velkoobjemový a nebezpečný odpad:
Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu proběhne 30. 5. 2020 mezi 8:00 -10:00
hodinou u hasičské zbrojnice. Žádáme občany, aby odpad nedávali před hasičskou
zbrojnici předem a vyčkali do příjezdu Technických služeb.

Sběr železa:
30. 5. 2020 od 9h zajišťuje SDH Mladecko v obci sběr železného šrotu.
Železný šrot připravte ke svému plotu z veřejně přístupné strany.

Smažení vajec:
Všechny srdečně zveme dne 30. 5. 2020 od 16:30 na tradiční smažení vajec před
kulturním domem.
Gratulace:
Gratulujeme všem občanům, kteří v květnu slaví narozeniny nebo jmeniny.

Hvozdnický expres:
Opět se můžeme těšit na jízdy Hvozdnickým expresem.
PÁTEK - od 29. 5. 2020 do 25. 9. 2020
SOBOTY, NEDĚLE A STÁTEM UZNANÉ SVÁTKY od 30. 5. do 28.
9. 2020.
Ceny se nemění - zůstávají stejné jako v roce 2019.

Výzva k rozdělávání ohně:
Žádáme občany, aby nerozdělávali ohně ve volné přírodě a dbali na dodržování
bezpečnostních předpisů.

BIO kontejner:
V období od června do října bude v obci přistaven BIO kontejner vždy 1víkend v
měsíci. Stát bude za hasičskou zbrojnicí. Do kontejneru je možné odkládat jen trávu a
listí.
Termíny přistavení kontejneru:
5. 6. – 7. 6. 2020
3. 7. – 5. 7. 2020
7. 8. – 9. 8. 2020
4. 9. – 6. 9. 2020
2. 10. – 4. 10. 2020

Kompostéry:
Obec připravuje žádost o dotaci na kompostéry. O kompostér mohou žádat občané,
kteří žádost nepodali v roce 2017. Jedná se o kompostér velikosti 1m3. K jednomu
domu s číslem popisným lze přidělit jeden kompostér. Kompostér bude, při schváleni
žádosti, vydán zájemcům zdarma v roce 2021. Po rozdání těchto kompostérů
zájemcům, již nebude obec přistavovat BIO kontejner. Žadatel vyplní přiloženou
žádost a odevzdá ji na obecním úřadě, či ji vhodí do schránky obecního úřadu.

Dezinfekční prostředek:
Na obci jsou stále k dispozici roušky a dezinfekce pro občany.
Zájemci si mohou pro roušku či dezinfekci přijít na obec, po tel. domluvě je možné
doručit občanovi domů.

Konec nouzového stavu:
Po 2 měsících končí v ČR nouzový stav, ale stále přetrvávají některá nařízení.
Od 25. května 2020 bude POVOLENO následující:
- restaurace, kavárny, bary,
- hotely, venkovní kempy a další ubytovací zařízení,
- zoologické, botanické zahrady (vnitřní prostory),
- hrady a zámky (vnitřní prostory),
- přírodní a umělá koupaliště, sauny a wellness centra,
- možnost návštěv v sociálních a zdravotnických lůžkových zařízeních,
- hromadné akce s účastí nejvýše ve stejný čas 300 osob,
- možnost osobní přítomnosti žáků 1. stupně základních škol.
Platí za dodržení přesně definovaných podmínek.
Dále je povoleno pohybovat se bez ochranných prostředků dýchacích cest, vyjma
následujících míst:
- všechny vnitřní prostory staveb, mimo bydliště,
- prostředky veřejné dopravy,
- všechna ostatní místa, kde se nachází alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2
metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.
Ostatní činnosti budou povoleny během června podle aktuální epidemiologické
situace.

MOBILNÍ SBĚRNA 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, vyseparované plasty,
atd
Nebezpečný odpad: obaly od barev a olejů, olověné akumulátory, ředidla, kyseliny,
postřiky, oleje, barvy, monočlánky, léčiva, pesticidy, sprejové nádobky, atd.
Odpad neodkládat předem v obci!!! Vyčkejte do soboty, až dojede firma TS
Opava a odpad si převezme.
Děkujeme

Pohádková cesta za pokladem - Litultovice
CO JE ÚKOLEM?
Splnit 9 úkolů a najít tajný kód k otevření truhly. (10.bod)
START I CÍL?
Litultovice, za poldrem, směr vyhlídka přes vodárnu lesem zpět k poldru. Cesta je okružní. Cca 2
km dlouhá. Zvládnete pěšky, na kole i během i kočárem.
JAK NA POKLAD?
Projít a najít 8 úkolů, 9 úkol je najít číselnou kombinaci a 10 úkol je najít poklad.
Cesta je značená bílou stuhou, pokud po cestě narazíte na žlutou značku s hvězdami ( kus hadry)
to znamená najít úkol v tomto místě. Úkoly nemusí být hned u značky, ale v jejím okolí a naproti.
Až ho najdete a splníte, zase ho vraťte tam kde byl, pro ostatní návštěvníky.
Až najdete poklad, běžte po cestě za bílými značkami, vyvede vás ven.
Vezměte i něco sebou na výměnu do truhly, cokoliv, co by mohlo potěšit i další děti. Tkz: něco si
vezměte a něco tam necháte.
A zapište se do knihy:)
A nezapomeňte na repelent.

Zpravodaj obce Mladecko vydává Obecní úřad Mladecko v nákladu 90ks zdarma. Připravila: Jana Švejdová

