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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám jménem celého zastupitelstva a jménem svým
popřála v Novém roce vše nejlepší. Každý z nás se zamyslí nad vším
dobrým a zlým, co mu předešlý rok přinesl a do Nového roku jde
s různými předsevzetími a alespoň na začátku roku se jimi řídí.
V letošním roce chceme pokračovat ve zvelebování obce, také budou
pokračovat

opravy

v naší

škole

(tělocvična,

sociál.

zařízení).

Plánujeme opravit hasičskou zbrojnici, vybudovat další lavičky a
zeleň v obci, opravit chodníky atd. Tyto a další investiční akce budou
závislé na naší úspěšnosti v získání dotací. Našim společným cílem je,
aby se nám všem v naší obci žilo i nadále krásně. Rádi, bychom také
pokračovali v pořádání tradičních, kulturních akci.
Věřím, že nám budete v našem úsilí i nadále nápomocni a ještě jednou
přeji v Novém roce hodně štěstí, zdraví, a spokojenosti Vám i Vašim
blízkým.
Jana Švejdová - starostka

Informace z naší obce
Poplatky na rok 2017
Poplatek za svoz komunálního odpadu činí 550,-Kč/osoba.
Při úhradě poplatku obdržíte také pytle na sběr plastu.
Poplatek za prvního psa je 100,-Kč, za druhého a každého
dalšího psa poplatek je poplatek ve výši 150,-Kč.
Všechny tyto poplatky jsou občané s trvalým pobytem povinni uhradit do 31. 3. 2017
a chataři do 31. 8. 2017.
Poplatky můžete platit přímo na obecním úřadě v úředních hodinách nebo
převodem na účet obce č. 23426821/0100 vedený u KB, jako variabilní symbol
uveďte číslo domu, popř. do poznámky své jméno, příjmení a číslo domu nebo
chaty. Známka na popelnice a pytle na plasty Vám budou doručeny do
schránky. Nárok na nálepky na popelnici mají pouze osoby s trvalým pobytem v
obci Mladecko nebo majitelé domů s číslem popisným. Pro ostatní jsou k
dispozici kontejnery.

Nájem hrobového místa
Pokud jste nájemcem hrobového místa na pohřebišti v Mladecko a Vaše smlouva
byla sjednána do 31. 12. 2016, žádáme Vás tímto, abyste obecní úřad kontaktoval(a)
ve věci dalšího trvání nájmu a uhradil(a) poplatek ve výši 5,-Kč/ m 2 /rok
( v tom 2,-Kč – nájemné, 3,-Kč – náklady na údržbu) do 30. 6. 2017. Totéž platí pro
ty, kteří mají nájemní smlouvy sjednané do 31. 12. 2015 a doposud
si smlouvu neprodloužili.

Mše svatá
14. 1. 2017 v 17:00 hodin proběhne v naši kapli mše svatá.

Svoz plastu
Svoz plastu bude probíhat 27. 1. 2017 dopoledních hodinách obecními dělníky.
Obecní dělníci budou svážet plasty vždy poslední pátek v měsíci, t. j.
27. ledna

24. února

31. března

27. dubna

26. května

30. června

28. července

25. srpna

29. září

27. října

24. listopadu

29. prosince

Svozový kalendář pro svoz komunálního odpadu firmy Marius Pedersen nám
prozatím nebyl dodán, svoz bude probíhat jako doposud, a to v sudé týdny v pátek.

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

Mladecké posvícení
Vedení obce Mladecko zajistilo termín mše pro Mladecké posvícení,
které se bude konat 19. srpna 2017.

Tříkralová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 proběhla jako každý rok v naší obci Tříkrálová sbírka. Z důvodu
velkého mrazu koledníci navštívili jen některé občany. Celkem se vybralo 2 201,-Kč.
Ti z Vás, kteří nebyli tříkrálovou sbírkou navštíveni a mají zájem přispět,
mohou tak činit po celý rok na sbírkový účet Tříkrálové sbírky
č. 66008822/0800, nebo zaslat dárcovskou SMS (DMS).
Více informací na www.trikralovasbirka.cz/o-sbirce/jak-prispet/.

Knihovna
Novou knihovnicí se od ledna stala paní Zuzana Knopová. Knihovna je otevřena
každé pondělí v době 15:30 – 18:00 hodin.

eCENTRE
Vážení občané Mladecka a okolí,
společnost eCENTRE – leadr na trhu aukcí s energiemi, pro Vás připravila možnost využít
cen z aukce na elektřinu a zemní plyn.
Můžete si takto zajistit mimořádně nízké ceny energií, které již byly vysoutěženy v lednové
aukci. Nechejte si nezávazně porovnat Vaše současné ceny s cenami, které již byly
dosaženy v aukci. Budou-li se Vám tyto ceny a dosažená úspora líbit, zajistí Vám
společnost eCENTRE převod k novému dodavateli.
Nedílnou součástí naší služby jsou také lepší obchodní podmínky pro naše klienty a
Garance za celý proces převodu. Vše zajistíme za Vás bez jakékoli Vaší součinnosti.
Dodatečně se tak můžete připojit k aukci, ve které domácnosti ušetřili ze silových částí
energií: 39% u zemního plynu, 32 % u elektřiny
Od roku 2013 se e-aukcí eCENTRE zúčastnilo již více než 33 000 domácností z celé ČR a
realizovali tak úspory více než 380 000 000,-. Jen v Opavě a okolí již 4 roky pomocí aukcí
eCENTRE šetří tisíce domácností na nezbytných nákladech na energie.
Tato nabídka je určena pro nové zájemce z řad domácností i podnikatelů a je zcela zdarma !
Pro bližší informace kontaktujte:
Jan Raida, Obchodní partner eCENTRE, a.s.
jan.raida@partnerecentre.cz, Tel: +420 602 361 13

Zpravodaj obce Mladecko vydává Obecní úřad Mladecko v nákladu 100 ks zdarma.
Připravili: Jana Švejdová, Kateřina Hájovská

