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Vážení spoluobčané,
vstoupili jsme společně do nového roku a proto mi dovolte ohlédnutí a shrnutí roku 2015. V roce
2015 se nám podařilo, ale i nepodařilo pár věcí, které stojí za připomenutí či vysvětlení.
Hned v začátku roku se nám podařilo s místostarostkou paní Schwablíkovou dohodnout splátkové
kalendáře na nezaplacené faktury z let 2012 a 2013, kdy celková výše dluhu všech splát. kalendářů
byla 233 419,- .
Pro rok 2016 zbývá doplatit už jen 82.654,- Kč.
Kulturní dům byl nově vymalován a nyní visí na zdech v sále obrazy z historie Mladecka a také
obrazy s fotografiemi z pořádaných akcí v naší obci. Věřím, že se tam každý, alespoň na jedné
fotografii najde.
Velkou změnou byla rekonstrukce veřejného osvětlení, která v naší obci byla potřebná. Věřím, že
většina občanů uvítala, že světla nyní svítí po celou noc a je tedy v obci bezpečněji ať už z pohledu
chodce, řidiče či ochrany majetku. Bohužel jsou v obci i lidé, kteří s rekonstrukci veřejného
osvětlení nesouhlasí a stále tuto rekonstrukci napadají. V září byl proveden audit a ten shledal
nedostatkem pouze nezveřejnění smlouvy na profilu zadavatele obce Mladecko ve věstníku
veřejných zakázek. Tento nedostatek byl již napraven. Po zveřejnění článku v Opavském deníku
minulý týden provozovatel pan Marek Kittel kontaktoval pana Blažeje o sjednání společné
schůzky, kde chtěl panu Blažeji vysvětlit a zodpovědět všechny jeho otázky týkající se rekonstrukce
a provozu VO v naší obci. Pan Blažej neměl o sjednání schůzky zájem.
Během prázdnin byla provedena oprava dívčího sociálního zařízení ZŠ Mladecko. Tato oprava je
také některými občany a vedením školy stále napadána. Myslím, že oprava splnila svůj účel.
Konečně teče v umývárnách teplá voda a na dívčích WC není nutné tahat za „špagátek“ při
splachování. Ano, nemůžeme to považovat za rekonstrukci, ale udělalo se to, na co měla obec v té
době peníze. Vedení školy poslední roky upozorňovalo obec na havarijní stav sociálního zařízení a
obec nepodnikla žádné kroky k opravám a jen se přihlíželo jak vše dále chátrá. Když je sociální
zařízení opraveno, jsem napadána, jak je to špatné. Jedna věc je něco opravit a druhá věc je tyto
věci udržovat a na toto je ve škole určitě pověřený zaměstnanec. Občané, kteří tuto opravu napadají
jsou většinou lidé, kteří v zastupitelstvu již někdy byli a mohli tedy problém sami řešit (dokonce
jeden z bývalých dlouhodobých zastupitelů je ve škole řadu let zaměstnán jako školník).Proč tedy
neřešili tenkrát tento problém.? Povedlo se nám to dle finančních možností dořešit v roce 2015 a to
je nejdůležitější.
Během roku dostal Obecní úřad nový nátěr fasády a naše kaple nový nátěr střechy. Změnou prošel i
místní hřbitov, kdy byly vykáceny přerostlé túje, vysázeny túje nové z vnější strany hřbitova, aby
nepoškozovaly hroby. Obecní dělníci upravili pozemek za kulturním domem, kde vznik dětský
koutek s pískovištěm, ohništěm a posezením. Dále naši dělníci vyrobili lavičky, které byly
rozmístěny po obci, v čekárně a na hřbitově.
Také jsme začali využívat místní rozhlas, protože, když je něco vybudováno mělo by se to využívat,
že?
Jsem ráda, že se nám podařilo zachovat tradiční kulturní akce pořádány v naší obci, ať už se jednalo
o akce pořádaný hasiči nebo Obecním úřadem. Myslím, že tyto akce jsou v každé obci potřebné a
jsem ráda, že jich máme tolik. Měli jsme krásné Mladecké posvícení se mší v naší kapli. Děti si
užily zábavu na skákacích hradech a nejen oni se nechaly malovat na obličej.
Také jsme letos měli několik „poprvé“, např. pochod k táboru u Jakartovic, kdy jsme se seznámili
s táborníky, kteří pro nás připravili soutěže a táborák. Dalším poprvé byl lampiónový průvod. I když
nám počasí moc nepřálo, všichni byli spokojeni a díky rodině Trlicových jsme si udělali konečnou
stanici v areálu koupaliště, kde byly připraveny hry pro děti, táborák a teplé nápoje pro všechny.
Poslední poprvé byl adventní věnec na náměstí v naší obci. Každou neděli jsme se scházeli a
společně zapalovali svíčky a těšili se na Vánoce.

Změn, které se udály v naší obci je určitě daleko více a určitě Vás napadá alespoň jedna, o které
jsem se tady nezmínila. Věřím, že změny jsou k lepšímu a i vy se cítíte v naší obci dobře.
Bohužel jsou i věci, které nemohly být nesplněny. Napadá mě jedna a to zásadní, která se dotýká
nás všech. Je to přechod pod jiného vývozce komunálního odpadu. Byly jsme s místostarostkou
nadšené, že je zde další možnost kde může obec ušetřit peníze. V září jsem svolala schůzi
zastupitelstva a tento bod dala do programu. Schůze se účastnili i někteří občané. Jeden zastupitel
schůzi ukončil hned v začátku, že nejsme usnášenischopni a tedy není možné ve schůzi pokračovat.
Jeho názor byl mylný, ale schůze byla ukončena. Zastupitelé a přítomní občané neměli o téma
“komunální odpad“ zájem, opět chtěli řešit opravu sociálního zařízení,veřejné osvětlení a mé špatné
vedení obce. Stejné témata v diskusi zazněla i u 2.zasedání zastupitelstva.
Za rok 2015 nám byly vystaveny faktury za komunální odpad, sklo, plasty, velkoobjemový odpad
ve výši 123 459,- a na poplatcích za komunální odpad se vybralo 89 833,-. Technické služby nám
nabízely nižší částku za tuny komunálního odpadu a tedy i nižší celkové náklady za odpady.
Ročně by se ušetřilo přibližně 45 000,-Kč při průměrném objemu komunálního odpadu 40 t
(vychází se z let 2011-2014). Cena za tunu komunálního odpadu u Marius Pedersen je 2 577 Kč a u
Technických služeb je nabízená cena 1 668 Kč. O nižší poplatky a ušetřené peníze z odpadu se
doufejme bude zajímat i další zastupitelstvo obce.
V roce 2015 se doplatily i faktury za komunální odpad z roku 2013 a 2014 ve výši 84 143,-Kč a
také dříve zmíněné splátkové kalendáře - za rozhlas, advokátní služby, okna pro školu, dluh za
vybudování chodníku a všechny faktury po splatnosti.
Na 2.zasedání zastupitelstva jsem byla vyzvána protistranou, abychom udělali společnou veřejnou
předvolební schůzi. Někteří občané tvrdí, že nemám zájem o lidi v naší obci, že nejsem ochotná je
ani vyslechnout. Tuto veřejnou předvolební schůzi jsme nesvolali, protože jsem denně na Obecním
úřadu právě pro Vás všechny.
Ani jeden z občanů, sedících na schůzi, za celý rok nepřišel za mnou na úřad s nějakým
problémem. Vypadá to, že se cítí silní jako skupina, ale jako jedinec na úřad nepřijdou. Nerozumím
tomu, proč tito lidí hledají na všem to špatné a to dobré přehlížejí.
Celý rok jsme já, místostarostka i naši kandidáti dokazovali, že nám jde o obec. Nepotřebujeme
společnou schůzi pro dokazování si, kdo je či není lepší. Jsme dvě kandidátní strany a každá má
své plány, priority a svou představu jak vést naši obec.
Pro mě i místostarostku bylo v roce 2015 vše nové, ale uměly jsme se s tím poprat a dokázaly jsme
Vám, že se nebojíme ani práce, papírování a tlaku z okolí. Každý ať sám posoudí kolik jsme udělaly
za ten rok práce a víme, že je potřeba v tomto duchu pokračovat. Nestačí jen sedět v křesle starostky
či místostarostky, ale je potřeba zvednout zadek a něco konat. Je potřeba otevřít oči, vyslechnout
občany, kteří přijdou s problémem, názorem nebo návrhem na změnu. Jakou si tu obec uděláme,
takovou ji budeme mít.
Na obecní úřad nepřišli ani nově zvoleni zastupitelé s jakýmkoli problém, požadavkem nebo pro
informace ohledně chodu úřadu. Neúčastnili se ani akcí pořádaných obecním úřadem. Ptám se tedy
sama sebe, zda mají opravdu zájem vést obec? Vždyť měli 6 měsíců k tomu, aby se něco o chodu
obce dozvěděli. Neměli zájem o informace, čísla nebo dokumenty. Informovala jsme je průběžně emailem, ale jako zastupitelé mají své práva a povinnosti a ty nebrali vážně.
Nyní před volbami kolují po naši obci různé mylné informace, podle kterých jsem brala úplatky,
chci zavřít pobočku pošty, nadělala jsem dluhy ve škole a proto bude škola zavřená a budou tam
bydlet menšiny a mnoho dalších podobných informací. Je smutné, k čemu se lidé propůjčí, jen aby
dosáhli svého.
Mohu Vám s klidným svědomím sdělit, že úplatky neberu, pobočku pošty chci zachovat (vždyť ji
sama využívám), škola se nezavře (chodí tam i mé děti) a nikdo se tam nebude stěhovat. Bohužel
vedení ZŠ Mladecko řeší problémy školy více se svými zaměstnanci než s Obecním úřadem.
Naše obec nemá půjčky ani faktury po splatnosti. Jediný nový závazek je rekonstrukce VO.

Naše strana chce:
- Samostatné Mladecko s ponecháním si školy
- Upravit nájemní smlouvy na obecní byt a zahrady v prostorách školy
- Dále pokračovat v opravách naší obce ( knihovna, kulturní dům, kaple, škola, atd)
- Pokračovat v úpravě hřbitova (márnice, osvětlení, obnovení dokumentace v obecním archivu)
- Pokračovat v psaní kroniky ( poslední záznam v roce 2012)
- Udržet spolky a tradice v naší obci.
- Založit mladé hasiče ( hasiči jsou náš nejstarší spolek)
Plánů je daleko více a snad dostaneme možnost je uskutečnit. Máme chuť i energii toto dokázat.
Pokud jste dočetli až do konce, tak Vám děkuji. Trochu jsem se rozepsala a snad jsem Vám
zodpověděla Vaše otázky. Určitě se najdou i kritici článku, ale s tím počítám. Jsem ráda, že jste za
mnou v minulém roce chodili na úřad se svými problémy, názory nebo jen nás pozdravit. Znamená
to pro mě hodně a dodává mi to sílu pokračovat.
Dovolte mi na závěr vyslovit přání. Ať dopadnou volby jakkoliv, chtěla bych, aby náš nový
starosta / starostka byl(a) na Obecním úřadě pro všechny občany každý den.
Jana Švejdová – starostka

Informace z naší obce
Poplatky na rok 2016
Poplatek za popelnici je 550,-Kč/osoba. Při úhradě poplatku obdržíte 2 pytle na sběr plastu
zdarma.
Poplatek za prvního psa je 100,-Kč a za každého dalšího psa je poplatek 150,-Kč.
Všechny tyto poplatky musí občané s trvalým pobytem uhradit do 31.3.2016 a chataři do
31.8.2016.

Obecní svozový kalendář plastu roku 2016
29. leden 2016

26. únor 2016

26. březen 2016

29. duben 2016

27. květen 2016

24. červen 2016

29. červenec 2016

26. srpen 2016

30. září 2016

27. říjen 2016

25. listopad 2016

16. prosinec 2016

Svoz plastu
Dělníci OÚ budou svážet plast 29. 1. 2016 v dopoledních hodinách.

Nájemné za hrobové místo
Pokud jste nájemce hrobového místa na pohřebišti v Mladecku a Vaše smlouva byla
sjednána do 31. 12. 2015, žádáme Vás tímto, abyste obecní úřad kontaktoval(a) ve věci
dalšího trvání nájmu a uhradil(a) poplatek ve výši 5,-Kč/m2/rok (v tom 2,-Kč – nájemné,
3,-Kč – náklady na údržbu) do 31. 3. 2016.

Gratulace
Gratulujeme všem občanům, kteří v měsíci lednu slaví narozeniny.

Mladecké posvícení
Vedení obce Mladecko zajistilo termín mše pro „Mladecké posvícení“.
Termín konání „Mladeckého posvícení“ je 20.8.2016.

Tříkrálová sbírka
V sobotu 9.1.2016 proběhla jako každý rok v naší obci Tříkrálová sbírka. Koledníci
navštívili většinu našich domů a všude byli vítáni. Vybralo se 2 391,-Kč. Děkujeme všem,
kteří přispěli.

Vyjádření k článku ze dne 12.1.2016
Je nám líto, že se někteří občané naší obce potřebují zviditelnit v Opavském deníku
špiněním dobrého jména naší obce a školy. Tento článek byl cíleně zaměřen proti naši
kandidátce Nové Mladecko a chodu obce pod našim vedením. Nikdo z deníku nás
nekontaktoval a neověřoval si informace uveřejněné v článku. Má opravdu starostka obce
Jakartovic Helena Rašová zapotřebí se zviditelnit očerňováním naší obce? Na obecním
úřadě nemáme žádný dokument o doporučení sloučení obcí ministerstvem financí, jak je
také uváděno v Deníku.

ŘEDITELKA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MLADECKO
VYHLAŠUJE

ZÁPIS
DĚTÍ DO 1. A 6. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
MLADECKO, OKRES OPAVA, P.O.
PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017.

Zápis se koná v budově Základní školy Mladecko, Mladecko 67
v pátek 15. ledna 2016 od 13:30 do 17 hodin.
U zápisu se na vás těší třídní učitelka budoucích prvňáčků Mgr. Lenka Běhavá
Zákonní zástupci nezletilého žáka (dále rodiče) přinesou k zápisu
občanský průkaz a rodný list dítěte.
Při zápisu rodiče oznámí, zda požadují umístění dítěte do školní družiny.

Sbor dobrovolných hasičů Mladecko
Vás co nejsrdečněji zve na

Hasičský ples
Který se bude konat v KD v Mladecku v pátek 22.1.2016 od 20:00 hodin
K tanci a poslechu bude hrát Duo GOLF HRADEC.

Občerstvení a bohatá tombola bude zajištěna.
Na Vaši účast se těší SDH Mladecko
Zpravodaj obce Mladecko vydává Obecní úřad Mladecko v nákladu 100 ks zdarma.
Připravily: Jana Švejdová, Kateřina Mazurová, Kateřina Hájovská

