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Vážení spoluobčané,
blíží se nám jaro a určitě i na Vašich zahrádkách a skalkách již vyrašili sněženky,
narcisy a jiné jarní květiny. Sluníčko a teplé počasí nás láká k práci na zahradách
či zahrádkách, ke stříhání stromů a jiným činnostem spojených s jarní přípravou
zahrad.
Jako i v minulých létech bude letos přistaven BIO kontejner v obci pro potřeby
odvozu listí a trávy z Vašich zahrad. Přesné termíny bude zastupitelstvo řešit na
svém nadcházejícím zasedání. Také již bylo vyhlášeno výběrové řízení pro dotaci
k nákup kompostéru, tuto dotaci řeším společně s jinými obcemi. I zde se vše
prodloužilo kvůli COVID-19. Dle zjištěných informací bychom měli kompostéry
obdržet do konce června.
Každoročně odpovídám na dotazy ohledně pálení listí a větví na Vašich
zahradách. Naše obec nemá schválenou vyhlášku ohledně zákazu pálení
rostlinného materiálu. Můžete tedy na svých zahradách listí a větve pálit. V
zákoně č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší je uvedeno, že v otevřených ohništích
je možné spalovat jen suché rostlinné materiály, přičemž uvedené materiály
nesmějí být kontaminovány chemickými látkami. Dobře usušené seno, listí a jiné
rostlinné materiály tedy není zakázáno na otevřeném ohništi pálit.
Co ale dělat v případě, když je listí hodně? Případné pálení většího množství
materiálu je vhodné předem elektronicky ohlásit na operační středisko
příslušného Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje.
V lednovém zpravodaji jsem Vás informovala o připravované dotaci na výsadbu
stromů v našem katastru. Tato výsadba by měla proběhnout 2. 4. 2022 nebo 9. 4.
2022. Ovocné stromy se budou vysazovat na obecní komunikaci která vede pod
hřbitovem až ke kříži a pak se napojuje na obecní cestu „Abatyše“ Bude vysázeno
celkem 51 stromů(15 jabloňí, 15 třešní a 21 švestek). U kříže vznikne později
posezení a budou zde zasazeny ještě 2 ořechy. Věřím, že tato nová alej bude ku
prospěchu nás všech, kteří rádi chodí na procházky po našem okolí.
S výsadbou mě napadla taková myšlenka, že by bylo hezké kdyby si rodiny (osoby)
zasadili společně jeden strom. Ten strom by nesl dřevěnou ceduli se jménem
rodiny, která strom zasadí. Cedule vyrobím na dřevěném podkladu vypalovací
technikou. Kdo by měl zájem o výsadbu stromu se svým jménem, prosím obraťte
se na mě případně nechte na obecním úřadě své iniciály. Můžete své iniciály
zaslat také na email: obec.mladecko@seznam.cz
O přesném termínu výsadby Vás budu informovat ihned, jakmile se termín
dozvím. Věřím, že nám počasí vyjde a budeme moct si tento sobotní den užít.
Přeji Vám krásné jarní dny
Jana Švejdová, starosta

Obecní úřad:
Dne 14. 4. 2022 bude kancelář obecního úřadu uzavřena z důvodu zástupu na přepážce
pobočky Pošty Partner.

Svoz odpadu:
- Plasty, papír a drobný kov se bude svážet ve středu 6. 4. 2022 dopoledne.
- Komunální odpad bude svážen TS Opava ve dnech 30. 3. 2022, 13. 4. 2022.

Poplatky za psy:
Žádáme občany o zaplacení poplatků za psy pro rok 2022. Za prvního psa je poplatek

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, jako variabilní číslo uveďte číslo domu a do
poznámky uveďte jméno a příjmení majitele psa. Poplatek za psa
je potřeba zaplatit do 31. 3. 2022.
Přihlášení a odhlášení psů: Žádáme občany, kteří nemají své psy přihlášené na obci
(staré i nové), aby tak učinili. Poplatková povinnost vzniká dle obecně závazné
vyhlášky obce Mladecko držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den,
kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Je také povinností odhlásit psa, pokud majitel psa již
nemá.

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

Bibliobudky v obci:
V našich bibliobudkách je stále možné si knihy vypůjčit či ponechat. Knihy
obměňujeme a pokud i vy máte doma knihy, které Vás nezaujaly nebo jen na Vás padl
jarní úklid, můžete tyto knihy do bibliobudky donést či je odevzdat na obecním úřadě.
Děkujeme

Střední škola, Dětský domov a Školní jídelna, Velké Heraltice:
Od 21. 3. 2022 je zahájen prodej výpěstků žáků:
-Oboru vzdělání zahradnické práce (zeleninová sadba, bylinky, balkónové rostliny,
hrnkové rostliny) Prodejní doba: Po- Pá v době od 7:00 do 14:00 hodin
- Oboru vzdělání potravinářské výroby (cukrářská výroba) nabízíme : koláče, mini
zákusky, řezy, dorty, svatební cukroví
Nabídka: WWW.DDHERALTICE.CZ
Kontakt: skola@ddheraltice.cz, Vendula Weiszová Hlasná 731 730 022

Odečty vodoměrů:
V měsíci dubnu bude probíhat v naší obci fyzická kontrola všech vodoměrů, vč. kontrol
čísel, cejchu, typu apod.(inventura)
Všem, kteří uvedli do nově uzavřených smluv se Svazkem pro provoz skupinový
vodovod Litultovice svůj email, budou faktury zasílány elektroniky.
Kontaktní údaje:
E-mail: info@vodalitultovice.cz
Odečty, smlouvy, reklamace – 602 146 652 (p. Müllerová)
Poruchy, technické informace – 602 128 986 Ing. Štencel (vedoucí provozu)

Hodina Země 2022:
Akce Hodina Země 2022 - celosvětový apel na záchranu klimatu se letos odehraje v
sobotu 26. března 2022 od 20.30 do 21.30 hodin.
Co je Hodina Země?
Hodina Země je každoroční mezinárodní akce, jejímž cílem je atraktivním způsobem
upozornit na změnu klimatu. Hodina Země povzbuzuje jednotlivce, obce a organizace k
zhasnutí světel na dobu jedné hodiny od 20.30 do 21.30. Akci vymyslel Světový fond na
ochranu přírody (WWF). První ročník se konal v roce 2007 v Sydney v Austrálii. Na
hodinu tehdy zhasla světla na slavné budově australské opery, do kampaně se zapojily
více než 2 miliony lidí. Během let se tato úspěšná akce rozšířila do celého světa a koná
se vždy poslední sobotu v měsíci březnu. Od roku 2010 se koná i v České republice, kde
ji koordinuje Ekologický institut Veronica.

Web koordinující pomoc pro Ukrajinu:
Pomoc pro občany Ukrajiny i online centrum koordinující nabídky
pomoci. Díky nové internetové stránce www.nasiukrajinci.cz
všichni, kteří chtějí konkrétně podpořit občany Ukrajiny, zjistí, kam
mají pomoc směrovat a jaká podpora je potřeba.
Současně vzniká Národní asistenční centrum pomoci Ukrajině, které
bude koordinovat integrační i humanitární aktivity v regionech.
„Jsem z Ukrajiny“, „Nabízím pomoc malého rozsahu“, „Nabízím pomoc velkého
rozsahu“. Tyto odkazy najdou zájemci na speciální internetové stránce
www.nasiukrajinci.cz. Odkaz „Jsem z Ukrajiny“ přesměruje Ukrajince potřebující
pomoc na stránky Ministerstva vnitra se všemi důležitými praktickými informacemi v
češtině i ukrajinštině. Zájemci o pomoc tzv. malého rozsahu zde brzy najdou odkazy na
relevantní neziskové organizace.
Potřebujete další informace?
Kontaktujte infolinku: +420 974 801 802 (provoz nonstop)

Střední škola, Dětský domov a Školní jídelna, Velké Heraltice
Vás srdečně zve na

Kdy: pátek 8. 4. 2022 od 9.00 do 17.00 hodin
Prodejní výstava: velikonoční a jarní vazby, cukrářských výrobků, regionálních
výrobků, košíkářských a keramických výrobků a vlastní tvorba dětí z DD.
Zájemcům bude umožněn vstup na ochoz zámecké věže, kde mohou shlédnout
nádhernou okolní krajinu z ptačí perspektivy.

Na Vaši účast se těší děti našeho školského zařízení
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