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Vážení spoluobčané
Babí léto se nám přehouplo do sychravého a deštivého podzimu. Nyní
můžeme jen vzpomínat na teplé letní dny. V sobotu nás čeká lampionový průvod.
Doufám, že se počasí umoudří a přestane pršet, abychom si tuto společnou akci
mohli užít.
Měsíc září a začátek října byl velmi náročný a hektický. V obci proběhl audit,
který nás potěšil a dodal sílu dále pokračovat v nynějším nasazení. V základní škole
proběhla kontrola z krajské hygienické stanice, která shledala závažné i méně
závažné nedostatky. Pevně věřím, že se nám společnými silami se zastupiteli a
s vedením školy podaří tyto závady postupně odstranit. Už i my jsme zaslechli
informace, že obec, nebo dokonce já, posíláme málo financí na provoz, nemáme o
školu zájem a dokonce ji chceme zavřít. Lidé, kteří toto povídají, by si měli
uvědomit, že svými názory škodí nejen obci Mladecko, ale především základní
škole. Kdybychom měli v plánu školu zavřít, neinvestovali bychom do oprav a
nepřipravovali bychom harmonogram dalších oprav. Obec zakoupila osobní
automobil z rozpočtu obce, ne školy pro zajištění dovozu obědů žáků. Snažíme se
požadavkům paní ředitelky školy vyjít vstříc, ať už se to týká dovozu 2 obědů pro
školníka a vychovatelku v době výletu celé školy, či zajištění věcí nutných pro chod
školy, které si sami nezajistili během měsíců prázdnin a obec s požadavky
informovali až v září ( hygienické potřeby, řetízky do žaluzií, splachovadla, atd.).
Na začátku října podala rezignaci paní Zuzana Horčicová. Celé zastupitelstvo
tím překvapila. Jako důvody uvedla nesouhlas s přístupem zastupitelstva k
záležitostem základní školy, obec se snaží existenci ZŠ zkomplikovat a občas má
také dojem, že zastupitelstvo svým přístupem hodlá školu zavřít. Jako další důvod
uvedla přístup mě, starostky, kdy ji dle jejího názoru posílám informace o schůzkách
na poslední chvíli a celkově se jí snažím z chodu obce vyřadit.
Ráda bych se ale vyjádřila k jejímu názoru ohledně mé osoby. Schůze
zastupitelstva musí být zveřejněna na úřední desce nejméně 7 dnů předem, pozvánky
jí byly doručeny také do schránky. Pracovní, nepravidelné schůzky jsem svolávala
po domluvě se zastupiteli a vždy přišli všichni. Tyto schůzky jsou svolávány dle
aktuálnosti potřeb obce a řešení konkrétních situací. Nikdo ze zastupitelů s tímto
řešením schůzek neměl problém. Z chodu obce nejde vyřadit člověka, kterému o
obec vlastně nejde. Dle jejích názorů jí šlo vždy především jen o školu. Ano, škola je
důležitým článkem obce, ale jsou tady i jiné složky, budovy a hlavně občané, kteří
také mají právo vědět a mít pocit, že obec je tady pro ně. A to je hlavní.
Jana Švejdová, starostka

Informace z naší obce
Druhé kolo voleb
Druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky
se koná 14. 10. 2016 od 14:00 do 22:00 a 15. 10 2016
od 8:00 do 14:00. Místem konání voleb je sál kulturního domu.

Rezignace místostarostky
Dne 6.10.2016 podala rezignaci Zuzana Horčicová. Vzdala se tak postu
místostarostky a mandátu člena zastupitelstva obce Mladecko. Členem zastupitelstva
se nově stal Petr Koláček, který byl prvním náhradníkem strany Naše Mladecko.

Obecní úřad
Ve středu 19. 10. 2016 bude obecní úřad otevřen pouze v dopoledních hodinách, a to
od 8:00 do 10:00 hodin.

Platba vodného
Vodné dodavatele fa Jiří Lenart s. r. o. se platí na obecním úřadě v úředních
hodinách. Vodné je možné platit do 31.10.2016.

Prodejna potravin
Od 1.10.2016 je prodejna potravin TEMPO každou sobotu otevřena od 7:00 hodin.

Lampiónový průvod
Spolek RUČIČKY zve všechny děti a dospělé na lampiónový průvod,
který se koná v sobotu 15. 10. 2016. Sraz je v 16:30 hodin před obecním
úřadem. Drobné občerstvení je zajištěno. Zapálíme táborák, u kterého si
můžete opéct vlastní špekáčky.

Čištění a revize komínů
Obec Mladecko má možnost zajistit čištění a revizi komínů. Kontrola
a čištění spalinových cest v rodinném domě včetně vyhotovení
zprávy proběhne pro minimální počet 10 domů. Zájemci se mohou
hlásit na obecním úřadě v úředních hodinách.

Obecní les
V obecním lese je napadeno kůrovcem cca 20 - 25 m 3 dřeva. Zastupitelstvo
Mladecka rozhodlo, že poškozené dřevo vytěží a odprodá mladeckým občanům, a to
2 m3 na jeden rodinný dům (číslo popisné). Bude vytvořen pořadník na obecním
úřadě a to od 17.10.2016. Dřevo bude vytěženo pány Josefem a Karolem Pešlovými.
Cena 600 Kč za 1 m3 při vlastním stažení dřeva z lesa a odvozu dřeva.
Cena 900 Kč za 1 m3 se stažením dřeva z lesa a dovozu až domů.

Zahradnictví PASIČ
Ve dnech 15. 10. 2016 a 22. 10. 2016 od 8 do 15 hod budou probíhat
SOBOTY CHRYZANTÉMOVÉ. Proběhne prodej chryzantém, vřesu,
halloweenských dýni, cibulovin tulipánů, okrasných a ovocných stromků,
originálních podzimních a dušičkových vazeb.

Gratulace
Obecní úřad Mladecko gratuluje všem, kteří v měsíci říjen oslaví
narozeniny či jmeniny.

Svoz plastu
Svoz plastu bude probíhat 27. 10. 2016 v dopoledních hodinách obecními dělníky.

Zájezd do Slezského divadla
Ve čtvrtek 10. 11. 2016 se uskuteční zájezd do Slezského
divadla Opava na operetu od Emmericha Kálmána
„Hraběnka Marica“. Odjezd autobusu bude v 18:00 hodin
od hasičské zbrojnice. Slezské divadlo nám poskytlo slevu
na vstupenku 30%. Kdo bude mít zájem, hlaste se u pana
Horáka do 25.10.2016. Počet míst je omezen na 25.
Samostatně zakoupit vstupenku nelze. Autodopravu
zajišťuje pan Košárek.
Horák Pavel
Výlet našich důchodců
Ve dne 27. 9. proběhl výlet pro důchodce na zámek Raduň, zámecké oranžérie
a historické expozice na zámecké sýpce. Hned při nasednutí do autobusu všichni
účastnící zájezdu obdrželi svačinku a malý dárek. Počasí bylo krásné a tak si všichni
užili nejen expozice zámku, ale i procházku zahradou. Všichni byli zámkem nadšeni
a vyhladovělí, a proto byla nutná zastávka na oběd v nedaleké vesnici.
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